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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 D´OCTUBRE DE 
2022 

 
Identificació de la sessió:  
 
Núm.  PLE2022000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 d´octubre de 2022 
Hora d’inici: 19:10 h 
Hora de fi: 21:00 h 
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament. 
 
Hi assisteixen:  

 
Maria Dolors Guardia Gasull, Alcaldessa 
Josep Ferrer Vilavella, Regidor 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Regidor 
Míriam Pagès Clavaguera, Regidora 
Jordi Colomé Garcia, Regidor 
Isabel Juncosa Gurgui, Regidora 
Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Regidor 
 
Assistits per la secretària de la corporació, Raquel Batlle Casas. 
 
ORDRE DEL DIA  
 

A) Part resolutiva: 
 

1. Aprovació de l'acta de les sessions del dia 31 de març de 2022 i la de 21 de juliol de 
2022. 
 

2. Proposta d'aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2023. 
 

3. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 6/2022. 
 

4. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2023. 
 

5. Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per a l’Amnistia i l’Autodeterminació. 
 

6. Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania. 
 

B) Part de control:  

 
7. Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades entre el 18 de juliol de 2022  i el 14 

d’octubre de 2022 ( del 2022DECR0000163 al 2022DECR000242 ). 
 

8. Assumptes fora de l'ordre del dia. 
 

9. Informacions d'Alcaldia. 
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10. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió  

 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2022 I 
DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2022. 

 
Antecedents: 

 
1.  Amb data 31 de març de 2022 va tenir lloc la sessió ordinària de Ple. 

 
2.  Amb data 21 de juliol de 2022 va tenir lloc la sessió ordinària del 

Ple. 

 
3.  Els esborranys de les actes de les sessions d’aquests Plens han estat lliurats 
a tots els regidors i regidores. 

 
D'acord amb allò que  disposen els articles  109 i 110 del Reglament  
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 
El Ple, per unanimitat, adopta els següents 

 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 31 de març de 

2022 i la de 21 de juliol de 2022. 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.0.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
LA TALLADA D’EMPORDÀ PER A L’EXERCICI 2023.  
 

L’article 168 del Text refós 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals 

estableix que el pressupost dels ens locals serà format pel seu President i al mateix 

s’hi adjuntaran una memòria explicativa, la liquidació del pressupost de l’any anterior, 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:00:00 al 00:00:42 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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del pressupost de l’exercici actual referida almenys als sis primers mesos, així com un 

avançament de la liquidació a 31 de desembre, l’annex de personal i l’annex de les 

inversions a realitzar en l’exercici.   

Sobre els estats pressupostaris i comptables establerts en els paràgrafs anteriors 

l’Alcalde ha format el pressupost general de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per 

a l’exercici 2023 que ha estat prèviament informat per la intervenció.   

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, aprova els següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà per a l’exercici 2023 format pel pressupost de l’Ajuntament, amb el detall 

que tot seguit s’especifica:   

PRESSUPOST DE DESPESES  

CAP. I – Despeses de personal 272.832,20 € 

CAP. II – Despeses en béns corrents i serveis 511.489,29 € 

CAP. III – Despeses financeres 3.500,00 € 

CAP. IV – Transferències corrents 38.340,97 € 

CAP. V – Fons de contingències 0,00 € 

CAP. VI – Inversions 213.172,76 € 

CAP. VII – Transferències de capital 0,00 

TOTAL 1.039.335,22€ 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS  

CAP. I – Impostos directes 281.001,00 € 

CAP. II – Impostos indirectes 25.000,00 € 

CAP. III – Taxes i altres ingressos 274.160,00 € 

CAP. IV – Transferències corrents 254.661,46 € 

CAP. V – Ingressos patrimonials 8.400,00 € 
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CAP. VI – Alineació d’inversions reals 0,00 € 

CAP. VII – Transferències de Capital 102.940,00 € 

CAP. VIII - Actius financers 0,00 € 

CAP. IX-  Passius financers 93.172,76 € 

TOTAL 1.039.335,22€ 

 

Segon.- Aprovar la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà per a l’any 2023 que consten com a “Annex I” a dins  d’aquest 

expedient. 

Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2023, que 

consten com a annex II a dins d’aquest expedient. 

Quart.- Exposar al públic aquest acord juntament amb la documentació que integra el 

projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a 

l’exercici 2022, durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent 

a la publicació de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona i al tauler d’anuncis, per tal que les persones interessades el puguin examinar i 

presentar reclamacions davant del Ple. 

Cinquè. Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l’exercici 2023, 

sense necessitat d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposició pública no 

s’han presentat reclamacions. 

Aprovat per 4 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera) i 3 vots en contra (Jordi 

Colomé Garcia, Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:00:43 al 00:23:25 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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3.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2022. 
SUPLEMENTS I HABILITACIONS DE CRÈDIT. 
 

Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per 

a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, és insuficient o 

no existeix, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb el romanent 

de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2021 i amb compromisos d’ingrés 

de diverses subvencions de la Diputació de Girona i Consell Comarcal. 

Vist l’informe de la Secretària Interventora de l’Ajuntament. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2022, en la modalitat 

de habilitacions (crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits, d’acord amb el detall 

següent: 

SUPLEMENTS: 
 

Partida Nom Import 

01/920/46500 CONVENI BRIGADA FORESTAL CONSELL COMARCAL 1.250,00 

 TOTAL SUPLEMENTS 1.250,00 

HABILITACIONS (crèdits extraordinaris): 
 

Partida Nom Import 

01/337/22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 4.073,39 

01/920/62200 CANVI PAVIMENT I ENLLUMENAT SALA ACTIVA’T 3.104,24 

01/920/14302 PERSONAL ADMINISTRATIU SOC 3.500,00 

27/1610/63305 ADEQUACIÓ ETAP CANET 22.765,69 

 TOTAL HABILITACIONS 33.443,32 

 

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS:  34.693,32 

FINANÇAMENT: 
 
INGRESSOS: 
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Partida Nom Import 

76113 DIPUTACIÓ, SUBV. L3 ESPORTS (SALA ACTIVA’T) 2.343,75 

76114 DIPUTACIÓ, SUBVENCIO ETAP CANET 15.000,00 

46111 DIPUTAICÓ, SUBVENCIÓ ARXIUS 2.122,50 

46500 CONSELL COMARCAL, SUBVENCIÓ “Temps de cures” 713,40 

 TOTAL SUPLEMENTS 20.179,65 

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:  14.513,67 

 

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA I INGRESSOS:  34.693,32 

 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament 

aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el 

Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2023. 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:23:26 al 00:37:06 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 

legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 

dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 

funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

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

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cos t previsible 

del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist l’informe de la Secretaria i la Intervenció, el Ple de la corporació, per majoria 

absoluta, adopta els següents 

A C O R D S: 

Primer- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents, l’Ordenança núm. 

17 general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics municipals. 

 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós, en 

el sentit que apareix al document annex :  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS BÉNS 

IMMOBLES  
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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE LES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 

DE TRACCIÓ MECÀNICA  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 
CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I EL 

MATERIAL DE TITULARITAT MUNICIPALS . 

 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS 

D’EXAMEN. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 GENERAL REGULADORA DELS PREUS 

PÚBLICS. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 SOBRE EL SERVEI DEL CASAL D’ESTIU. 

 

Tercer- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  Tercer.- 

Exposar al públic l’esmentat acord mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el Tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament (web: http//www.latallada.cat), 

durant un termini de trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar 

l’expedient i presentar les reclamacions que estimen  oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 

definitivament aprovat. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 

o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
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examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 

els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, una vegada 

transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, i el text de les 

modificacions d’aquestes ordenances fiscals. 

ANNEX 

ORDENANCES FISCALS 2023 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS BÉNS 

IMMOBLES.........................................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE LES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES ..........................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 

DE TRACCIÓ MECÀNICA .................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES ...........................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. ...........  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DEL CLAVEGUERAM I DE LA 

DEPURACIÓ I TRACTAMENT DELS SEUS RESIDUS...................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES...........................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL...............................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 

DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL ........................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PEL SERVEI D’ENTRADES DE VEHICLES A 

TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 

APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 

MENA, I UTILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA ........................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS 

ESPECIALS MUNICIPALS................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE TAXA PER USOS 

EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS..................................  

EN TOT ALLÒ QUE NO PREVEGI ESPECÍFICAMENT AQUESTA ORDENANÇA, 

REGEIXEN LES NORMES DE L’ORDENANÇA FISCAL  NÚM. 17 GENERAL DE 
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GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC , LES 

DISPOSICIONS QUE ES DICTIN PER APLICAR-LA I LA NORMATIVA 

TRIBUTÀRIA. .....................................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I EL 

MATERIAL DE TITULARITAT MUNICIPALS...................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS 

D’EXAMEN .........................................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC ...............................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 GENERAL REGULADORA DELS PREUS 

PÚBLICS ............................................................................................................................  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 SOBRE EL SERVEI DEL CASAL D’ESTIU. ..............  

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS 

BÉNS IMMOBLES 

 

FONAMENT LEGAL. 

 

 Article 1.1 Únic.-  

De conformitat amb el que disposa l’article 72 del Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fixa el tipus 

de gravamen aplicable en aquest municipi. 

 

 Article 2. 1. Tipus de gravamen 

2.1.1 Béns de naturalesa urbana.— El tipus de gravamen de l’Impost sobre els béns 

immobles de naturalesa urbana es fixa en: 

 

    Únic. Tipus de gravamen general 0,57 per 100. 

 

2.1.2 Béns de naturalesa rústica.— El tipus de gravamen de l’Impost sobre els béns 

immobles de naturalesa rústica es fixa en: 0,70 per 100. 

 

 Article. 3. 1. Exempcions.-  

Estaran exempts els béns detallats en l’article 62 del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

sempre i quan reuneixin les condicions que s’hi especifiquen o que estableixin en les 

seves disposicions complementàries. 

 

        Article 4.1 Bonificacions.-  

Gaudiran d’una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns 

immobles que tinguin ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol o d’altres energies 
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renovables durant els cinc períodes impositius següents a la instal·lació, segons les 

condicions següents: 

 

 Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o 

altra normativa sectorial aplicable. 

 Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.  

 Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no 

legalitzades. 

 Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació i pagat la taxa 

corresponent. 

 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de desembre de 

l’exercici anterior, juntament amb el certificat d’homologació de la instal·lació. No 

caldrà renovar  anualment aquesta sol·licitud. 

 

b) Gaudiran d'una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l'impost de béns 

immobles , els locals en els que es desenvolupin activitats econòmiques  que siguin 

declarades pel Ple, d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 

socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta 

declaració. 

 

Article 5.1. Competència.- 

La concessió i denegació d’exempcions o bonificacions correspon a l’òrgan 

competent de l’Ajuntament, si no s’ha delegat la gestió de l’Impost en una entitat 

supramunicipal. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 5 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE LES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

FONAMENT LEGAL. 

 

 Article únic. Únic.- De conformitat amb allò que estableix l’article 86 del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu, 

2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals, s’aplicarà, en tot cas, un coeficient 
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de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte 

passiu. 

 

COEFICIENT DE PONDERACIÓ. 

Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre: 

 

Import net de la xifra de negocis en € Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 

Més de 100.000.000,00  1,35 

Sense xifra de negoci 1,31 

 

VIGÈNCIA. 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

 

 Aquesta Ordenança que consta d’1 article únic, va ser aprovada pel ple de 

l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 

DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

FONAMENT LEGAL. 

 

 Article 1. Únic.- Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix d’acord amb allò que 

estableix l’article 95 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

TARIFES I QUOTA TRIBUTÀRIA. 

 

 Article 2. Únic.- L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

 

Potència i classe de vehicle  Quota  
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A) Turismes:   

De menys de 8 cavalls fiscals........................................................................         17,35 €  

De 8 fins 11,99 cavalls fiscals........................................................................         46,86 €  

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals......................................................................         98,91 €  

De 16 fins 19,99 cavalls fiscals......................................................................       123,19 €  

De 20 cavalls fiscals en endavant ...............................................................       154,00 €  

    

B) Autobusos:   

De menys de 21 places.................................................................................       114,53 €  

De 21 a 50 places..........................................................................................       163,13 €  

De més de 50 places.....................................................................................       203,90 €  

    

C) Camions:   

De menys de 1.000 kg de càrrega útil.......................................................         58,13 €  

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil...........................................................        114,53 €  

De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil...........................................................       162,97 €  

De més de 9.999 kg de càrrega útil............................................................       203,91 €  

    

D) Tractors:   

De menys de 16 cavalls fiscals......................................................................         29,16 €  

De 16 a 25 cavalls fiscals..............................................................................         45,82 €  

De més de 25 cavalls fiscals..........................................................................       137,45 €  

    

E) Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:   

De menys de 1.000 i més de 750 kg de càrrega útil.................................         29,16 €  

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil............................................................         45,82 €  

De més de 2.999 kg de càrrega útil.............................................................       137,45 €  

    

F) Altres vehicles:   

Ciclomotors...................................................................................................           7,29 €  

Motocicletes fins 125 c.c..............................................................................           7,29 €  

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.................................................         12,49 €  

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.................................................         25,00 €  

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.............................................         49,98 €  

Motocicletes de més de 1.000 c.c...............................................................         99,96 €  

 

BENEFICIS FISCALS  

 

Article 3. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 

 

1. Les exempcions que afecten aquest impost es substanciaran de conformitat 

amb allò que preveu l’article 93 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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2. Estaran exempts d'aquest 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, identificats externament i a condició 

de reciprocitat en la seva extensió i grau.  

c. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i 

del seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.  

d. Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 

internacionals.  

e. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència 

sanitària, o al trasllat de ferits o malalts.  

f. Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a350 kg. i que per 

construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., 

projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús 

d’una persona amb defecte o incapacitat físics.  

g. Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als 

quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, 

tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats 

al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb 

minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 

33 per 100.  

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els 

interessats hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan 

competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa 

s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on 

s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu 

transport. La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà 

infracció greu de conformitat amb el que preveu la Llei general tributària, raó 

per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb 

l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 

públic.  

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 

passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  

h. Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei 

de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 

places, inclosa la del conductor.  

i. Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 

d’Inspecció Agrícola.  

 

Article 4. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 
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Gaudiran d’una bonificació del 50%  de la quota de l’import quan reuneixin qualsevol 

de les següents característiques:  

a. Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals(híbrids)  

b. Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas 

natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i 

acreditin d’acord amb les característiques del motor que no poden 

utilitzar un carburant contaminant.  

Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de ésser sol·licitada abans de la 

fermesa del tribut. En cas de presentar-se amb posterioritat a aquesta data es tindrà 

en compte per a l’exercici següent.  

Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de demanar la seva concessió 

i presentar juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del vehicle on quedi 

constància de tals extrems.  

 

VIGÈNCIA. 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 4 articles, va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

Article 1r.- Fet imposable. 

 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet 

imposable del qual està constituït per 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, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o 

per a la qual s’exigeixi la presentació d’una declaració responsable o comunicació 

prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a 

aquest Ajuntament. 

 

Article 2n.- Actes subjectes. 

 



 
 

16 

 

Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les 

obres següents: 

 

a) Les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, 

reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 

 

b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 

 

c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 

aerogeneradors, instal·lacions fotovoltaiques i instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica. 

 

d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 

pública. 

 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per 

les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant les 

obres de connexió i substitució, l’obertura de cales, les rases o pous, els sondatges de 

comprovació i reparació d’avaries, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, 

les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les 

obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi 

resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 

 

f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 

 

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, 

etc., així com les obres de la xarxa viària, d’infraestructures i altres actes 

d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a 

executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 

tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o 

altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de 

qualsevol tipus. 

 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

 

j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 

dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis 

d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 

 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

 

l) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
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m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 

permanents. 

 

n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 

 

o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 

Catalunya o altres normes aplicables, subjectin a llicència urbanística o d’obres, a 

declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, 

d’instal·lacions o d’obres. 

 

Article 3r.- 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, 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 realitzada pel subjecte 

passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent 

els que sol·licitin les corresponents llicències o presentin les corresponents 

declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que 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. Aquesta designació haurà de 

comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o 

urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en 

qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 

 

Article 4t.- Responsables i successors. 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

general tributària i a l’Ordenança general. 

 

Article 5è.- 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, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a 

carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 

i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes 

Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 

 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

 

1. Podran gaudir d’una bonificació la realització de les construccions, instal·lacions i 

obres següents:  

 

a) Les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat 

municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals i històrico-artístiques 

gaudiran d’una bonificació de fins el 90% de la quota de l’impost.  

 

La concessió d’aquesta bonificació correspondrà, prèvia declaració d’especial 

interès o utilitat municipal, al Ple de la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 

de l’interessat, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  

 

b) Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les construccions, instal· lacions i 

obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o 

d’altres energies renovables. 

 

 L’aplicació d’aquest bonificació estarà 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.  

 

Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra i la 

instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o d’altres 

energies renovables, 

  

 

En cas que les obres projectades incloguin altres actuacions, caldrà aportar 

pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per 

les quals es demana el benefici fiscal.  
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La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant 

d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a la que es refereix el paràgraf a) 

anterior.  

 

c)  Es concedirà una bonificació del 50% per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatges de protecció oficial. 

 

 

En el supòsit de promocions mixtes d’habitatges lliures i protegits, el percentatge de 

bonificació s’aplicarà a la part de la quota corresponent a les construccions, 

instal·lacions i obres destinades estrictament a la construcció dels habitatges protegits 

a què es refereix aquest precepte. 

 

d) Es concedirà una bonificació del 90%  per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 

habitabilitat de les persones amb discapacitat, sempre que aquestes actuacions no es 

realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal. 

 

Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import de l’obra necessària per a afavorir aquest 

accés i habitabilitat.  

 

Per a poder gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de complir els requisits subjectius 

següents, que hauran d’acreditar-se davant l’Administració: 

 

 Aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat, emès per l’òrgan competent, de, com a mínim, un dels 
residents habituals a l’immoble. 

 

 Acreditar la residència habitual en l’immoble objecte de la construcció, 
instal·lació o obra.. A aquests efectes es considera habitatge habitual la 
residència on figuri empadronat.  

 

No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 

acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut 

pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment 

de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 

 

e) Es concedirà una bonificació del 90% per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de 

recàrrega per a vehicles elèctrics  quan aquesta no sigui obligatòria segons la 

normativa vigent o, en el cas de ser-ho, se n’hagin instal·lat un nombre que excedeixi 

l’obligatori. En determinats casos, si escau, els tècnics municipals podran emetre un 

informe, on es deixi constància del nombre dels punts de recàrrega la instal·lació dels 

quals no és obligatòria,. 
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Les sol·licituds que  es presentin hauran d’anar acompanyades del corresponent 

certificat de la inscripció al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 

Catalunya (RITSIC). 

 

2. En cas de concurrència de dos o més supòsits de bonificació, s’aplicarà 

exclusivament el que resulti més favorable al contribuent. 

 

 3.Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 

anteriors s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència 

d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 2 i 

3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la 

documentació acreditativa. 

 

4.Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 

parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es 

demana el benefici fiscal. 

 

5.Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per 

extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels 

beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les construccions, 

instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost real i efectiu de les mateixes que 

regula l’apartat 7 de l’article 9è d’aquesta Ordenança. 

 

6.El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 

data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 

sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 

 

7.No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres 

que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració 

responsable o comunicació prèvia. 

 

8.Totes les bonificacions recollides en aquest article tenen caràcter pregat i han de 

sol·licitar-se en moment de sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable 

o comunicació prèvia de la construcció, instal·lació o obra a la qual fan referència, i 

hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.” 

 

 

Article 7è.- Base imposable, quota i meritació. 

 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 

material d’aquella. 

 

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris 

per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre 



 
 

21 

 

que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de 

la construcció o instal·lació realitzades. 

 

3. 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 que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 

projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

 

- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 

concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la 

base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 

realització de la construcció, instal·lació o obra. 

 

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 

gravamen. 

 

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 

encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la 

declaració responsable o comunicació prèvia corresponents. 

 

Article 8è.- Tipus de gravamen. 

 

El tipus de gravamen serà del 3,5  per 100. 

 

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés (AUTOLIQUIDACIÓ) 

 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a 

compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la 

presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la 

construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; 

conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, 

determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 

 

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o 

una comunicació prèvia per a 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 o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el 

projecte d’obres o documentació tècnica i el pressupost d’execució material estimat. 

Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això 

constitueixi un requisit preceptiu. 
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3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 

quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació 

prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. 

 

Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti l’interessat. 

 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 

de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la 

declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 

per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 

provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació 

de la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la 

comunicació prèvia. 

 

5. Quan es modifiqui el projecte o documentació tècnica  de la construcció, instal·lació 

o obra, un cop acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran 

de presentar una autoliquidació complementària, la base de la qual es fixarà de la 

mateixa manera que es va determinar en l’autoliquidació precedent, prenent en 

consideració el pressupost variat o els mòduls que resultin del projecte o de la 

documentació tècnica  modificats, amb subjecció als terminis i requisits indicats en els 

apartats anteriors. La quota a ingressar serà el resultat de minorar la quantitat que en 

resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la 

mateixa obra. 

 

Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 

autoliquidacions precedents. 

 

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni 

presentada la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, 

instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base 

de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A 

aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat 

haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent 

quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 

presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual 

podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 

consignat. 

 

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 

serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 

seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 

casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les 
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obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 

comunicació prèvia. 

 

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 

l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 

 

En el cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en 

el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 

 

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 

d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 

deute 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 Llei general 

tributària. 

 

10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 

verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

 

11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de 

l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per 

a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels 

serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació 

municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o 

obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’últim 

paràgraf de l’article 103.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Article 10è.- 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 Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 

 

2. Les infraccions tributàries que es detectin o es cometin en els procediments de 

gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb 

el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció 

i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

 

Allà on s’estiguin realitzant obres serà obligatòria la col·locació del cartell acreditatiu 

d’estar en possessió de la llicència d’obres municipal corresponent. 

 

La col·locació d’aquest haurà de ser en un lloc visible, preferiblement a l’entrada de la 

finca en obres. La no col·locació del cartell podrà suposar una sanció de fins a 400 

euros. 

 



 
 

24 

 

Disposició addicional primera. 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. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 4 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018, i modificada per acord 

Plenari el 30 d’abril de 2019, BOP de Girona núm. 91 de 13 de maig i aprovació 

definitiva BOPG Núm. 128 de 4 de juliol de 2019. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

Article 1r.- 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. 

 

El seu fonament legal radica en l’art. 104 i següents del RD Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, per qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals. 

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

a) Negoci jurídic "mortis causa". 

b) Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït. 

c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 

d) Expropiació forçosa. 
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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, hi està subjecte l’increment de valor que 

experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, als 

efectes de l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no 

inclosos com a tals al Cadastre o al padró d’aquell. 

 

4. Està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimentin els 

terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques 

especials a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 

 

5. Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns 

immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de 

característiques especials els que es defineixen com a tals en les normes 

reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 

Article 2n.- Actes no subjectes 

No estan subjectes a aquest Impost:  

1. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, 

les adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i les 

transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

 

2. 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, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris 

efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns 

constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. 

 

4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives 

d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 

 

5. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de 

beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 

transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris 

en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del 

Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret 

legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les 

adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als 
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terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecte a aquest 

Impost. 

 

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat 

dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que 

va ser constituït. 

 

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 

fusió o escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en 

branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol VII 

del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, a 

excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin 

en una branca d’activitat. 

 

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 

transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 

compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a 

favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració 

bancària.  

 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat 

de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els 

esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de 

deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les 

construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 

d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 

 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a 

la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 

reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 

participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent 

del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el 

moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la 

mateixa. 

 

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les 

entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons 

d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la 

Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de 

crèdit. 
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13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats 

fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de 

l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, 

previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 

de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 

14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 

conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una 

societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes 

de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 

16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

 

En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul 

del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior 

transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir 

l'anterior meritació de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels 

terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest 

l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les 

operacions no subjectes. 

15.  No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys 

respecte dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència 

entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i 

adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment 

de valor. 

  

L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar 

els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició 

d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 

3r d'aquesta Ordenança. 

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 

d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti 

en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per 

l'Administració tributària. 

Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les 

despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, 

es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la 

proporció que representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del 

terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al 

valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.  
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Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la 

inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el 

declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, 

per l'Administració tributària. 

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al 

còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, 

no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició. 

Article 3r.- 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 què 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 què 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 què 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 què 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 4t.- Successors i responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

general tributària i a l’Ordenança general. 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  

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 servatge. 
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2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de 

la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del 

mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 

mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 

professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

 

Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es 

manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en què 

concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària 

notarial o judicial. 

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 

qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder 

evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a 

satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. 

No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la 

liquidació tributària corresponent. 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 

empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys 

anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos 

inferior als dos anys. 

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a 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 dels impostos sobre societats, sobre la renda de 

no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 

parella de fet legalment inscrita. 

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan 

l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals 

pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes 

autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat 

Autònoma i de dites entitats locals. 

b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 

compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per 

Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 

l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 
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mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural 

en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de 

drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà 

efectuar en el termini previst a l'apartat 6 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el 

supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al 

paràgraf anterior. 

L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació 

de la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 

c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de 

les entitats asseguradores i reasseguradores. 

d) Els titulars de concessions administratives susceptibles de reversió, respecte als 

terrenys que hi estiguin afectes. 

e) La Creu Roja Espanyola. 

f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats 

o convenis internacionals. 

 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 

  

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre 

delimitat com a Conjunt Historicoartístic o hagin estat declarats individualment 

d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 

històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat 

al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

 

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 

conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu 

(o pel transmitent, en cas de títol lucratiu) i  que la despesa efectivament realitzada 

en el període dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 60 per cent del valor 

cadastral assignat a l’immoble en el moment de la meritació de l’impost. 

 

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 

històrics, que hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d'exempció han de 

comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar 

catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció 

integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 
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Es concedirà una bonificació del 95 % per cent de la quota de l’impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 

gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 

realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents i 

adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants. 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri 

empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter 

d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat 

motivada per causes de salut suficientment acreditades.  

 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 

conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 

edifici o complex urbanístic. 

 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 

adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment 

cedit a tercers. 

 

En qualsevol cas, per tenir dret a la present modificació caldrà que l’adquirent 

mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els 3 anys 

següents a la defunció del causant, llevat que l’adquirent fineixi dins d’aquest 

termini. 

 

Els subjectes passius hauran de sol•licitar la bonificació a què es refereix aquest 

apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els terminis previstos 

a l’apartat 6 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 

 

2. Es concedirà d'una bonificació del 50 % per cent de la quota íntegra de l'impost, en 

les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 

gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats 

econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per 

concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de 

l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

 

La declaració d'especial interès o utilitat municipal 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. 

 

Article 7è.- Base imposable 



 
 

32 

 

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i 

experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 

 

2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny 

en el moment de la meritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article 

corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas que el 

període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual 

tenint en compte el nombre de mesos complets, sense tenir en compte les 

fraccions de mes. 

 

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu 

valor, al temps de la meritació 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 de la 

meritació. 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 de la 

meritació 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 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 la meritació. 

 

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 
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a) 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. 

b) 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. 

c) 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) Dret real de superfície 

El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit 

temporal.  

E) 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 més alt que el 

que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest 

si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que 

tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns 

immobles. 

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 

subsol i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes 

plantes. 
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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 preu just 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 preu just. 

 

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. 

 

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en 

l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent 

ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà 

aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi 

aquest excés. 

8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el 

moment de la meritació pel coeficient que correspongui al període de meritació 

de l’impost  entre els coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del  RD 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals . 

 

9. Quan, a instància del subjecte passiu,  presentada en el termini establert a 

l’article 11.3 d’aquest ordenança i  110 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme al 

procediment establert a l'article 104.5 de la mateixa norma, es constati que 

l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable 

determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es 

prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor. De no optar 

expressament per aquest mètode de càlcul dintre del termini esmentat, el càlcul 

de l’impost es realitzarà d’acord amb el que determina el punt anterior.  

 

La sol·licitud expressada a l’apartat anterior haurà d’anar acompanyada de la 

documentació necessària (escriptures, declaracions tributàries,...) per a conèixer 

el valor de la transmissió anterior i de la transmissió actual. 

10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la 

diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i 

adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el 
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que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per 

l'Administració tributària. 

 

11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir 

l'import de l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de 

transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el 

declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el 

seu cas, per l'Administració tributària. 

 

12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les 

despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 

 

13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, 

es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la 

proporció que representi en la data de la meritació de l'impost el valor cadastral 

del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al 

valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.  

 

Article 8è.- Tipus de gravamen i quota  

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen fixat en 

el percentatge següent : 20 %. 

 

Article 9è.- Període de generació i meritació 

1. L'impost es merita:  

 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui 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 es prendran 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. 

 

En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de 

mesos complets, sense considerar les fraccions de mes.  
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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. 

c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 

d'adjudicació que hagi esdevingut ferm. 

d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.  

 

Article 10è.- 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 de que la resolució va ser ferma, 

entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats 

hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi 

civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la 

rescissió o la resolució es 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 

procedirà 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 11è.- Règim de gestió 

1. S’estableix la liquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 

l’obligació del subjecte passiu de presentar la declaració.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

2. A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o 

els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements 
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tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les 

exempcions i bonificacions que se sol·licitin. 

 

3. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en 

què es produeixi la meritació 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. 

Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i 

s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha 

resolució expressa.  

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver 

transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del 

causant. 

4. 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. 

 

8.  El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document 

que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest  

impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat la declaració de l'impost o la 

comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 

9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una 

relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat 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, remetran mensualment i per via telemàtica a la 

plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una 

vegada processat i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que 

pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El 

mateix procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la 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. 
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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 12è.- Règim d'ingrés 

1.  Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions 

d'aquest impost, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu o a qui 

el representi, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 

 

2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general 

tributària. 

 

Article 13è.- Gestió per delegació 

1. Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el 

Consell Comarcal del Baix Empordà, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

El Consell Comarcal del Baix Empordà 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 de les declaracions a través de la seu electrònica. 

 

2. Els òrgans gestors del Consell Comarcal del Baix Empordà comprovaran el 

compliment de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de 

concessió potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el 

supòsit que amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el 

compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació 

del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a 

l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les 

quals l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de 

concessió de l'esmentat benefici fiscal. 

 

4. Totes  les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell comarcal 

del Baix Empordà s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 

general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la 

gestió dels quals ha estat delegada en el Consell Comarcal del Baix Empordà o es 

realitza mitjançant col·laboració interadministrativa. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
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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 Derogatòria 

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 31.03.2022 deroga 

l’Ordenança fins ara vigent reguladora del mateix impost i començarà a regir el l’endemà 

de la seva publicació integra al BOP de Girona i continuarà vigent mentre no se n'acordi 

la modificació o derogació. 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

Fent 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, 

per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, General Tributària i de conformitat amb allò 

que disposa l’article 20.4.t) del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei 

reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que resulti vigent de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, aquest municipi estableix taxes per la prestació del 

servei de distribució d’aigua, pels drets de connexió a la xarxa, i per la col·locació i 

utilització de comptadors i els drets de canvi de nom  del  comptador, que  s'han  de  

regir  per  aquesta  ordenança fiscal,  les normes de la qual s'atenen a allò que 

disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 

2/2004. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i 

subministrament  d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i 

utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o 

subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les 

tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 

1.  Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 
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a) la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua per aquest 

Ajuntament, d'acord amb allò que disposa la lletra a) apartat 1r. de l'article 26 

de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
b)  el proveïment d'aigua per a ús industrial. 

 
c)  els  drets  de  connexió  a  la  xarxa  i  la  col·locació  i  instal·lació  de 

comptadors. 

 
d)  els drets de canvi de nom dels comptadors. 

 e)  la conservació dels comptadors. 

2. Pel que fa a la definició dels usos de l’aigua es tindrà en compte la classificació 

que en fa el DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text  refós  de  la  

legislació en  matèria d’aigües de  Catalunya o  el  que substitueixi legalment. 

S’entén per: 

 

a) Usos domèstics de l’aigua: els usos particulars que es corresponen amb l’ús 

de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades 

de roba i de vaixelles, per a neteges, regs de parcs i jardins, refrigeració i 

condicionaments domiciliaris sense activitat industrial, i amb d’altres usos de 

l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat 

humana no industrial, ni comercial, ni agrícola ni ramadera. 

 
b) Usos industrials i assimilables de l’aigua: els corresponents a activitats 

incloses en la divisió 05.02 de la secció B i les secciones C, D i E de la 

CCAE-93. Es consideren usos assimilables als industrials els corresponents  

a  la  resta  d’activitats  econòmiques,  sempre  que  no estiguin inclosos en 

les lletres a) ni siguin usos agrícoles ni ramaders. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa, en qualitat de contribuents les persones físiques o 

jurídiques a què es refereix l’article 35.2 de la Llei General Tributària i que es 

beneficiïn dels serveis i activitats que constitueixen el fet imposable per qualsevol 

títol: propietat, usdefruit, dret d’ús o habitació o arrendatari, inclòs a precari. 

 
En les taxes liquidades per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin els  

ocupants  de  vivendes  o  locals,  tindrà  condició  de  substituts  dels contribuents 

els propietaris de dits immobles, els quals podran repercutir, en cada cas, les quotes 

sobre els respectius beneficiaris. 

 
D’acord  amb  l’article  36  de  la  Llei  General  Tributària,  és  subjecte  passiu 

l’obligat tributari que d’acord amb la llei ha de complir l’obligació tributària principal. A 
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més, no perdrà la condició de subjecte passiu qui hagi de repercutir la quota 

tributària a altres obligats. I, és subjecte passiu qui, per imposició de la llei i en lloc 

del contribuent, està obligat a complir amb l’obligació tributària principal, així com 

amb les obligacions formals inherents a la mateixa. 

Article 4. Responsables 

 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 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. 

 

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

1. S’aplicarà una bonificació del 90% del preu de la tarifa establerta pel 1r tram (m3) 

pels majors de 65 anys que es trobin en situació desafavorida, que estiguin de lloguer, 

que visquin sols o amb la seva parella, i que el seu nucli de  convivència  tingui  uns  

ingressos  inferiors  al  salari  mínim interprofessional. Per poder-se acollir a aquesta 

bonificació caldrà informe previ dels serveis socials que acreditin aquestes condicions 

i necessitat. 

 

2. S’aplicarà una bonificació a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la 

condició  de  titulars  o  cotitulars  de  família  nombrosa  o  que  ostentin  la condició 

de família monoparental. 

 
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions: 

 
a) Aquesta bonificació serà del 70% del preu de la tarifa establerta pel 1r tram (m3), 

per aquells titulars del servei d’abastament d’aigua (propietaris de l’immoble afectat 

pel subministrament municipal d’aigua) que ostentin el títol de família nombrosa en 

qualsevol categoria o siguin cotitulars de la mateixa o que ostentin el títol de família 

monoparental en qualsevol categoria. Els subjectes passius hauran d’estar 

empadronats en el domicili del servei. 

 
b) Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per part de l’interessat i tindrà efectes a 

partir del trimestre següent. Caldrà que l’interessat acrediti la condició de família 
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nombrosa o família monoparental mitjançant títol oficial expedit per la corresponent 

comunitat autònoma. La bonificació serà d’aplicació sempre que no es perdi la 

condició de família nombrosa o família monoparental, o durant el període de 

concessió del títol. 

 
c) Aquelles famílies que tinguin el títol tant de família nombrosa com de família 

monoparental no podran acumular els beneficis de la mateixa classe o naturalesa, per 

tant, hauran de comunicar a quina bonificació es volen acollir: la de família nombrosa 

o la de família monoparental. 

 
3.  S’aplicarà una bonificació a favor d’aquelles persones amb minusvalidesa que 

tenen aquesta condició legal en grau igual o superior al 65 per 100. 

 
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions: 

 
a) Aquesta bonificació serà del 50% del preu de la tarifa establerta pel 1r tram (m3), 

per aquells titulars del servei d’abastament d’aigua (propietaris de l’immoble afectat 

pel subministrament d’aigua) que tenen la condició de minusvàlids.  Els  subjectes  

passius  hauran  d’estar  empadronats  en  el domicili del servei. 

 
b) Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per part de l’interessat i tindrà efectes a 

partir del trimestre següent. Caldrà que l’interessat acrediti la condició de beneficiari 

aportant el certificat de la minusvalidesa emès per l'òrgan competent. 

 
4.  Un mateix titular del servei no pot gaudir de més d’una bonificació de les 

establertes  en  els  paràgrafs  anteriors,  en  cas  que  un  subjecte  passiu acrediti el 

dret a ser beneficiari de més d’una bonificació s’aplicarà la més beneficiosa pel 

subjecte passiu. 
 
 

Article 6. Base imposable i quantia 

 

La base imposable és constituïda, en general, pel volum d’aigua consumit o, si no es 

coneix, pel volum d’aigua estimat dins el període de liquidació que es tracti. 

 

No es fixa, amb caràcter general, un volum mínim de facturació per habitatge o 

establiment i trimestre, excepte en els comptadors que alimentin a més d'una unitat 

d'aprofitament individual i que no estiguin connectats a comptadors divisionaris 

controlats per l'Ajuntament. En aquests casos s’estableix un mínim de consum de 

18m3. 

 

Règims de determinació de la base imposable: 

 
a) Amb caràcter general i preferentment per estimació directa, mitjançant 

comptadors o  altres  sistemes  de  mesurament de  cabals,  homologats i 

instal·lats segons les instruccions previstes en la normativa sectorial vigent. 
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b) Per estimació indirecta, quan l’Administració no pugui determinar la base 

imposable per estimació directa, per la qual cosa es tindrà en consideració un 

mínim de facturació de 18 m3. 

 
Les quantitats de la taxa regulada en aquesta ordenança són les fixades a la 

tarifa que conté l'apartat següent. 

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, per a equilibri econòmic del 

servei municipal d'aigua potable, són les següents: 

 

Tarifa primera.- Subministrament Aigua. 

 

Tarifes de subministrament 

Tram 1 fins a 30 m3 0,4616 €/m3    

Tram 2 de 31 a 54 m3 0,85 €/m3 

Tram 3 excés de 55 m3/uc/mes  1,1653 €/m3    

Conservació d’escomeses i comptadors: 0,5522 €/mes 

Tarifa per fuites 0,36 €/m3 

 

Tarifa Segona. Comptadors, connexions i d’altres: 

 

CONCEPTE IMPORT 

Escomesa per comptador d’aigua domiciliària  150,00 € 

Escomesa de DN 32 comptador 13 673,45 € 

Escomesa de DN 32 comptador 20 686,63 € 

Escomesa de DN 40 comptador 25 919,07 € 

Escomesa de DN 50 comptador 30 1.246,75 € 

Escomesa de DN 63 comptador 40 1.724,09 € 

Drets de connexió a la xarxa d’aigua potable 400,00 € 

Alta provisional per obres 150,00 € 

Tràmit canvi de titular 15,00€ 

 

Per  fer  el  càlcul del  consum mínim  per  a  comptadors que alimentin a més d'una 

unitat d'aprofitament individual i que no estiguin connectats a comptadors divisionaris 

controlats per l'Ajuntament, s'ha de multiplicar per el mínim de 18 m3. pel nombre 

d'unitats d'aprofitament individual. L’aplicació serà vigent en el termini i en els 

supòsits que estableix la disposició transitòria. 

 

En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït d’un abonat 

domèstic, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre i quan el 

client acrediti la fuita mitjançant un certificat emès prèviament a la reparació de la fuita, 

per l’ instal·lador homologat municipal ( telèfon avaries 671 33 44 32)  s’ aplicarà en la 

factura corresponent les mesures reductores previstes en aquesta ordenança, 
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consistents en facturar el consum que s’estima que correspon a la fuita a un preu 

especial determinat en l’aprovació de les tarifes. 

 

El càlcul pel consum en cas de fuita es realitzarà de la següent manera: 

 
1. Estimarem el consum habitual optant per considerar o bé el volum màxim o 

bé el consum mitjà dels consums produïts en els darrers 2 anys a partir de la 
data en que s’acredita la fuita. 

 

2. Per aquest consum habitual aplicarem les tarifes que corresponguin a cada 
tram per a usos domèstics. 

 

3. Determinarem el volum de fuita per diferència entre el consum real i el 
consum estimat, al qual aplicarem la tarifa del 1r tram. 

 

Es  revisarà el padró d’aigua anualment d’acord amb les dades que constin  al  

Padró  d’Habitants en  data  1  de  gener  de  l’any  en  curs, excepte en la primera 

aplicació d’aquests tipus d’aplicació d’aquest escalat que es realitzarà d’acord amb 

les dades del Padró d’Habitants existents el dia de l’aprovació definitiva de dita 

Ordenança. 

 

A les quotes resultants de l'aplicació dels paràmetres contemplats en aquest article, en 

el seu cas, s'afegirà l'Impost sobre el valor afegit, i els cànons, tarifes i d'altres 

conceptes que, en el seu cas, es determinin, d'acord amb el que en cada moment 

estableixi la legislació vigent. 

 

Article 7. Meritació i període impositiu 

 

La taxa es merita i neix l’obligació d’abonar les corresponents factures des del moment 

en que l’usuari gaudeix del servei, amb independència del compliment dels requisits per 

tenir la condició d’abonat.  

 

Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el 

dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 

 

Article 8.  Concessió de presa d'aigua i normes de gestió 

 
1.  La  persona  que  vulgui  connectar-se  a  la  xarxa  general  ho  haurà  de 

sol·licitar al Registre General d’aquest Ajuntament. Aquest, després dels tràmits 

pertinents, passarà un informe per a la seva resolució. 

 
La  proposta  de  contractació haurà  d’anar  acompanyada de  la  següent 

documentació:  

 

Butlletí de l’instal·lador, certificat de primera ocupació de la vivenda o local o 
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sol·licitud del mateix amb les taxes abonades, alta de l’IBI i tots els documents 

necessaris per comprovar la titularitat del peticionari: DNI, CIF, escriptura de 

propietat.  

 

En el cas que el peticionari no sigui el propietari de l’immoble s’haurà de portar el 

contracte d’arrendament  de l’immoble o documentació que acrediti el dret real 

suficient per a l’ocupació de l’immoble i autorització del titular del mateix. 

 
2.  El concessionari ha de satisfer per drets de presa d'aigua a la xarxa general la 

quantitat de 400,00 € per cada una que en faci. 

 
3.  La connexió es farà mitjançant un sistema de presa en càrrega que eviti tallar 

l’aigua de la zona. Aquesta connexió la farà sempre l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà   i   les   despeses   que   se’n   derivin   aniran   a   càrrec   dels 

concessionaris. En cas de que els treballs s’hagin de realitzar en canonades de  més 

de  110  cm de  diàmetre o  d’alguna característica especial, els treballs   es   faran   

prèvia   acceptació   del   pressupost   que   elaborarà l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà. 

 
La tarifa per la connexió mitjançant sistema de presa en càrrega és de 150€. 

 
Tanmateix, les rases per practicar preses d'aigua s'han d'obrir i tancar a compte dels 

concessionaris, i sempre seguint les directrius tècniques marcades pels Serveis 

Tècnics Municipals. 

 
4.  Els aspectes tècnics a què es refereixen les preses d'aigua s'han d'acollir a les 

normes establertes per aquest Ajuntament. 

 
En totes les escomeses noves, el comptador s'instal·larà al límit de parcel·la o façana 

de l'edifici de manera que s'hi pugui accedir a efectuar la lectura sense entrar a la 

propietat. 

 
Per traspàs, herència, donació, cessió o venda cal canviar el titular de la concessió, a 

tal efecte, el receptor haurà de realitzar una sol·licitud de canvi de nom del servei 

aportant l’escriptura de propietat, contracte de lloguer o document que acrediti la 

utilització de l’immoble i pagar una taxa de 15,00 euros. 

 
En el cas que no es procedís a realitzar dita sol·licitud en el termini d’un mes des de la 

transmissió, i si per part de l’Ajuntament s’és coneixedor de la situació de l’immoble, 

es procedirà a realitzar el canvi de nom d’ofici. 
 
 
Article 9è.  . Control del servei , infraccions i sancions 

 

Els usuaris, propietaris i ocupants d'immobles estan obligats a presentar les dades 

que  els  sol·liciti  l'administració municipal per  una  millor  ordenació i prestació del 
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servei. 
 

Els abonats no podran utilitzar l’aigua per a utilitats diferents a les autoritzades. 

 
Les persones que facin un empelt directe, bi-pas, preses sense permís de la via 

pública mitjançant boques de rec, hidrants o fonts públiques i qualsevol manipulació 

fraudulenta de comptadors o empelts no autoritzats a branques d’escomeses, així 

com aquells que transportin l’aigua a altres finques, locals o habitatges, o  la  

concedeixin a  terceres persones sense autorització, i  tots aquells que  realitzin les  

infraccions establertes en el  Reglament de  servei municipal d’abastament d’aigua 

potable de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà vigent, seran sancionats d’acord 

amb el que estableix el Reglament indicat. 

 
 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els 

articles 51 a 54 de l’Ordenança General. 

 

El  cobrament  de  les  sancions  es  realitzarà  a  les  oficines  de  recaptació 

municipal o mitjançant transferència bancària. Un cop transcorregut el termini de 

cobrament voluntari es procedirà al seu cobrament per la via del constrenyiment que 

està delegada al Consell Comarcal del Baix Empordà. 

 

Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés 

 

La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A 

aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament 

complimentat l’imprès d’autoliquidació. 

 

La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els 

consums les quanties que en la tarifa primera es contenen. 

 

La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 

Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï mitjançant 

transferència. 

 

El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la 

primera quinzena del segon mes natural següent al de finalització del trimestre i 

comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre. 

 

Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al 

cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, 

s’iniciarà el període executiu que comporta la meritació del recàrrec de constrenyiment i 

dels interessos de demora. 
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Article 11è. Notificacions de les taxes 

 

La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a 

l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la 

prestació del servei. 

 

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 

incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 

 

En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat 

de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 24 del RD939/2005, de 29 de 

juliol, que aprova el Reglament General de Recaptació, es procedirà del mode que 

s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 

 

Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la 

inclusió en la matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i 

recaptació dels deutes que, per consum successius, s’acreditaran. 

 

Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler 

d’anuncis de l'Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb 

referència a data d’1 de gener. 

 

De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat 

pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena 

anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 

 

Disposició transitòria 

 
Durant el termini de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor de l’ordenança 

(publicació al BOP) en el qual s’han de procedir a canviar els comptadors col·lectius 

per comptadors individuals, a l'efecte de calcular la tarifa de consum per als 

comptadors que alimenten a més d'una unitat d'aprofitament individual i que   no   

estiguin   connectats   a   comptadors   divisionaris   controlats   per l'Ajuntament, 

s'ha de repartir el consum total entre els blocs previstos, amb el benentès  que  per  

un  abonat  amb  "n"  unitats  d'aprofitament  individual,  el consum en m3 per bloc ha 

de ser: 

 
 

 

 

 
Una vegada s'ha calculat l'import total que cal que satisfacin els abonats en 

comptadors comunitaris que alimentin a més d'una unitat d'aprofitament individual, 

s'ha de lliurar un únic rebut a nom de l'abonat, comunitat o persona que representi 

els usuaris. 
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Disposició final 

 

Aquesta Ordenança que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada 

pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018, i 

modificada per acord Plenari el 30 d’abril de 2019, BOP de Girona núm. 91 de 13 de 

maig i aprovació definitiva BOPG Núm. 128 de 4 de juliol de 2019. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DEL CLAVEGUERAM I DE LA 

DEPURACIÓ I TRACTAMENT DELS SEUS RESIDUS 

 

FONAMENT LEGAL. 

 

Article 1.1. De conformitat amb allò que estableix l’article 20 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, s’estableix la taxa per a la prestació del servei de manteniment i neteja del 

clavegueram i de la depuració dels seus residus. 

 

2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicables, 

en aquest municipi, a la taxa per a la prestació del servei de manteniment i neteja del 

clavegueram i de les depuradores i residus del clavegueram. 

 

FET IMPOSABLE. 

 

Article 2. 1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa les activitats tècniques i jurídico 

administratives de competència local desenvolupades per raó del manteniment i neteja 

de les depuradores de residus i del clavegueram. La prestació del servei gravat per 

aquesta taxa serà entès en la seva globalitat, incloent-hi la recepció i anàlisi dels 

residus. 

 

2. Als efectes previstos per l’article 4 d’aquesta ordenança, s’entendrà que es 

produeix, per cada activitat, tants fets imposables com connexions al clavegueram hi 

hagi. 

 

3. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta, es refereix o beneficia de forma 

particular al subjecte passiu quan l’immoble d’aquest estigui connectat a la xarxa de 

clavegueram d’aquest municipi. 
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4. La taxa s’acredita i neix la 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 formula expressament. 

b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueram municipal. 

L’acreditament d’aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que 

s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sens perjudici de l’inici de l’expedient 

administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització. 

c) Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües plujanes, negres o residuals i de llur 

depuració són de caràcter obligatori i per a totes les finques del municipi que tinguin 

façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi xarxa de clavegueram, 

sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels 250 metres i la taxa 

s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.  

 

SUBJECTES PASSIUS. 

 

Article 3. 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges en que el servei es realitzi, bé sigui a títol 

de propietari d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 

habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 

usuaris que són els beneficiaris del servei. 

 

RESPONSABLES. 

 

Article 4. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques a què es refereixen el articles 41, 42 i 43 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària. 

 

EXEMPCIONS. 

 

Article 5. Únic.- Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat 

declarats pobres per precepte local, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència 

com a pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que 

corresponguin al salari mínim interprofessional. 

 

TARIFES. 
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Article 4. Únic.- La quota de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la 

següent:  

 

Prestació del servei de clavegueram, per usuari d’habitatge/local  25,00€/ANY 

Drets de connexió a la xarxa de clavegueram 400,00 € 

 

INFRACCIONS I SANCIONS. 

 

Article 5. Únic.- 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 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 

VIGÈNCIA. 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 5 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES 

 

Article 1. Fonament legal 

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 

la conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

maig, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà 

per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’assentin al que disposa l'article 

58 de l'esmentat Text refós. 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 

de recollida d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o 



 
 

51 

 

establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques 

i de serveis.  

 

2. També esdevindrà fet imposable d’aquesta taxa el transport, abocament i eliminació 

dels materials, objectes i substàncies previstes en els apartats número 1 i 3 d’aquest 

article. 

 

3. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les 

restes i les deixalles alimentàries o els detritus que produeixen de la neteja normal de 

locals o 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. 

 

4.- No està subjecte a la taxa de prestació de caràcter voluntari i a instància de part 

dels serveis següents: 

 

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans 

d'indústries, hospitals i laboratoris. 

 

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 

 

c) Recollida de runes d'obres. 

 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 

a què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges en que el servei es realitzi, bé sigui a 

títol de propietari d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 

habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 

usuaris que són els beneficiaris del servei. 

 

3. Sense perjudici del disposat en els apartats anteriors d’aquest article, es 

determinaran els subjectes passius mitjançant l’elaboració, ampliació i rectificació del 

corresponent Padró municipal d’escombraries. 

 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen el articles 41, 42 i 43 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
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supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de17 de desembre, 

general tributària. 

 

Article 5. Obligació de contribuir i meritació 

Neix  amb  la prestació  del  servei per  tenir  caràcter  de recepció  obligatòria  i  

general  en  profit  de la higiene  i salubritat pública de la població i en virtut de 

l’ordenança governativa local, entenent-se utilitzat pels titulars d'habitatges existents a 

la zona que cobreix  l’organització  del servei    municipal. 

 

A tal efecte es considerarà que la prestació del servei d’escombraries domiciliàries 

s’inicia: 

 

1. Per  als  abonats  al servei d'aigua,  simultàniament  amb  la  contractació  del 

servei. 

 

2. Per als que no es puguin connectar al servei d’aigua, amb la sol·licitud de la 

llicència de primera ocupació. 

 

3. Excepcionalment, en els supòsits de declaració d’alta de la persona 

interessada o d’inspecció d’ofici, meritarà des del moment en que es tingui 

constància de la prestació del servei. 

 

El període impositiu és l’any natural. La taxa s’acredita el primer dia del període 

impositiu. 

 

Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloses les modificacions de titularitat, 

tindran efectivitat en l’any següent al que tingueren lloc. 

 

Article 6. Exempcions 

1.- Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 

pobres per precepte local, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 

pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que 

corresponguin al salari mínim interprofessional. 

 

2. Gaudiran d’exempció de la taxa per la recollida d’escombraries  , aquells locals que 

desenvolupin activitats econòmiques  que siguin declarades pel Ple, d'especial interès 

o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 

de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

 

Article 7. 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 i de la categoria del 

lloc, i una quantitat variable en funció de la superfície del local com a indicador del 

volum d’escombraries i altres deixalles assimilables generades. 
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2. A aquest efecte, s'aplicarà el següent quadre de tarifes anuals: 

 

Tarifa per domicilis i garatges, quota anual irreductible  Euros  

1. Propietaris o arrendataris d’habitatges, per cada un         105,00  

2. Propietaris o usuaris de garatges, magatzems o trasters que integren 

una unitat cadastral independent, per cada un (no afectes a activitat). 

Exempts els trasters de menys de 4m2, tot i que formin unitat cadastral 

independent. 

          30,00  

Tarifes per activitats econòmiques 

1) Locals comercials: 

1.1 Locals comercials i professionals no tarifats específicament            350,00 €  

1.2 Locals industrials i magatzems no tarifats específicament            350,00 €  

1.3 Establiments dedicats a la venda de diaris, revistes, productes alimentaris com ara pa, 

pastisseria, xurreria, xocolateria, gelats o ambdós, queviures amb general, queviures i llegums 

cuits, xarcuteria, rostidoria, peixateria, carnisseria, verdures i fruites, ultramarins, conserves i 

pesca salada, precuinats o menjars preparats, pizzeries (per emportar) , mels i similars: 

a) Locals fins a 80 m2, de superfície d’atenció al públic            250,00 €  

b) Locals de més de 80m2 fins a 100 m2 de superfície d’atenció al públic             350,00 €  

c) Locals de més de 100 m2, de superfície d’atenció al públic             465,00 €  

2) Indústries i tallers 

2.1 Fins a 100 m2 de superfície útil            300,00 €  

2.2 De 100 a 500 m2 de superfície útil            350,00 €  

2.3 De més de 500 m2 de superfície útil            465,00 €  

3) Restaurants i bars 

3.1 Restaurants             540,00 €  

3.2 Bars            420,00 €  

4) Hotels, residències, pensions, turisme rural, habitatges d’ús turístic i similars 

4.1.Hotels, residències i pensions:             

      a . Una quota irreductible fins a 10 habitacions             300,00  

      b. Una quota complementària per habitació, a partir de l’11a habitació              25,00 € 

4.2. Cases rurals, per cada apartament o habitatge              110,00  

4.3. Habitatge d’ús turístic             300,00 € 

5) Granges 

5.1 Granges de bestiar fins a 2000 m2 de superfície            195,00 €  

5.2 Granges de bestiar de més de 2000 m2 de superfície            300,00 €  

6) Altres 

6.1 Activitats agrícoles i segadores o vinculades            195,00 €  

6.2 Bugaderies, tintoreries, planxats i costura.            350,00  

6.3 Constructors, jardiners, fusters col·locadors,  lampistes i similars.              250,00 €  

6.4 Estacions experimentals              400,00 €  

6.5 Empreses d’excavacions, tractament àrids o similars            250,00 €  

7) Aparcaments, garatges i caravannings 

7.1 De menys de 20 places     125,00  

125,00 €  
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7.2 De 21 a 40 places     300,00   

30300,00 €  7.3 De més de 40 places     410,00  

 

 (*) En les activitats es computarà com a superfície de l’activitat la superfície útil 

(atenció al públic i espais per elaboració del producte) del local més la superfície que 

tingui concedida mitjançant llicència per ocupació de via pública. 

 

Nota a les tarifes: 

-Quan una activitat es desenvolupi en el domicili del subjecte, es pagarà la taxa de 

recollida d’escombraries de l‘habitatge i la de l‘activitat que correspongui. Si existís 

més de una activitat en el mateix domicili, es bonificarà cadascuna d’elles un  25% 

 

- Quan un local comercial desenvolupi més d’una activitat: L’activitat principal se li 

computarà el 100% de la tarifa de taxa i a l’activitat o activitats complementàries es 

comptabilitzaran al 25 %. 

 

3. En tot cas, es repercutirà en la taxa el cost dels contenidors demanats pels 

particulars per al seu propi ús. 

 

Article 8. Bonificacions 

Es preveuen bonificacions del 100 % de la quota tributària de la taxa per la recollida 

d’escombraries, en el cas d’activitats agrícoles, segadores o granges de bestiar, si 

disposen de gestors privats degudament acreditats i aporten declaració responsable 

i/o el certificat del gestor autoritzat per a la recollida d’alguna o totes les fraccions de 

residus. 

 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per a l’interessat abans del 31 de desembre de 

l’exercici anterior al que es meriti la quota tributària, juntament amb la declaració 

responsable o el certificat del gestor de residus autoritzat.  

 

No caldrà renovar anualment la bonificació. 

 

Article 9. Meritació 

1. La taxa es merita 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 l’any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 

3.La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes. 

 

Article 10. Declaració i ingrés 
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1. Dins 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 inscripció d'alta corresponent i ingressaran, 

simultàniament, la quota anual. 

 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de 

les dades que figuren a la matrícula tindran efecte a partir del període de cobrament 

següent al de la data en que s'hagi realitzat la declaració. 

 

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la 

matrícula. No obstant, i a sol·licitud del subjecte passiu, el pagament de les quotes 

podrà fraccionar-se en dos pagaments, d’acord amb el calendari que anualment 

aprova l’ajuntament a proposta del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal 

del Baix Empordà. 

 

Article 11. 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 181 i següents 

de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 

VIGÈNCIA. 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

Aquesta Ordenança que consta de 11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. Modificada per acord Plenari 

aprovat el 30 d’abril de 2019. Modificada per acord del Plenari en sessió del 23 

d’octubre de 2019, BOP de Girona 211, de 5 de novembre. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

 

Article 1. Fonament legal 

1. La present Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara dels articles 4.1.b) i 106 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 15 i 

següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables, en 

aquest municipi, a les Taxes per la prestació de Serveis de competència municipal no 

regulats amb caràcter específic en les altres Ordenances Fiscals, d’acord amb allò 

previst pels articles 20 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb allò 

previst amb caràcter general per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes les activitats jurídico-administratives 

de competència local desenvolupades per raó de: 

 

A) L'expedició, a instància de part, de tota mena de documents administratius 

de què entengui l'administració o les autoritats municipals. 

 

B) L'atorgament de llicències urbanístiques en compliment de les prescripcions 

del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 

26 de juliol, el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 

de 18 de juliol, i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la resta de la vigent 

normativa urbanística. 

 

C) L'atorgament de llicències i autoritzacions ambientals, d'obertura 

d'establiments i de posada en funcionament previstes per la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, pel Reglament 

general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l’administració ambiental, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de 

maig, i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat 

per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la resta de la vigent normativa  

ambiental. 

 

2. S'entendrà que l'activitat administrativa afecta, es refereix o beneficia de forma 

particular al subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirecta per ell mateix 

o per què les seves actuacions o omissions obliguin a l'Ajuntament, encara que no 

s'hagi sol·licitat expressament per l'interessat. 

 

3. No estaran subjectes a taxa les activitats jurídico administratives derivades de la 

tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment de les obligacions 

fiscals, les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, les 

resolucions de recursos administratius ni les que es financin mitjançant l'aplicació de 

preus públics municipals. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques o 

jurídiques i els ens a què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, 
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General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats per les activitats 

jurídico administratives de competència local enumerades a l'article 2.1. 

 

2. En el cas de les activitats jurídico administratives que beneficiïn o efectuïn els 

ocupants de vivendes, locals o instal·lacions, tindran la condició de substituts del 

contribuent els propietaris dels immobles, els quals podran repercutir la taxa sobre els 

beneficiaris, si s'escaigués. 

 

Article 4. Responsables Tributaris 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o les jurídiques a què fan referència els articles 42 de la Llei 

58/2003, de 18 de desembre, General Tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i entitats en 

general i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, en els supòsits i 

amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General 

Tributària. 

 

Article 5. Exempcions 

Únic.-  Sense perjudici del que estableix l'article 24 del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, no 

s'admetran exempcions, reduccions ni bonificacions llevat d'aquelles a favor de l'Estat, 

la Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals com a 

conseqüència de l'aplicació de les lleis que les contemplin. 

 

Article 6. Base imposable 

Únic.- Serà, com a màxim, el cost real o previsible de l'activitat jurídico administrativa, 

considerada en la seva globalitat. 

 

Article 7. Quota 

1. A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim 

interprofessional se'ls aplicarà quota zero. 

 

2. Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats 

que constitueixen el fet imposable seran les següents: 

 

A. Expedients relacionats amb activitats classificades, reglamentades o 

ambientals. 

 

a) Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats: 

Annex I.- Autorització...........................................        2.000,00 €  

Annex II.- Llicència ambiental.............................           900,00 €  

Annex III.- Annex III Règim comunicació..............................           150,00 €  
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b) Expedients administratius instruïts per al canvi d’activitat en un mateix espai 

o local tributaran d’acord amb allò previst per la lletra a) d’aquest apartat. 

 

Procediment de modificació, revisió derivat de canvis no 

substancials de les activitats sotmeses a la llicència ambiental 

municipal (annex II LPCA) 

 55% lletra a)  

Procediment d'atorgament de llicències d'ampliació d'activitats 

ambientals previstes a la lletra a) 
 50 % lletra a)  

Canvi de titularitat i transmissió de llicències ambientals            100,00 €  

 

c) Altres serveis i informes tècnics relacionats amb activitats ambientals 

 

Altres serveis i documents tècnics relacionats amb activitats ambientals 

Informes ambientals annex II 260,00 € 

Informe ambiental annex III 150,00 € 

Informe de canvi no substancial 50,00 € 

Informe de canvi substancial annex II 260,00 € 

Sonometries a activitats  48 €/h.  

Controls inicials, periòdics i revisions de la llicència ambiental 160,00 € 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis 

Informes de seguretat en cas d'incendi d'una activitat 180,00 € 

Decret 112/2010 d'espectacles i activitats recreatives 

Informe ambiental de l'òrgan tècnic comarcal (apartat f. art. 101) i de les 

activitats temporals desmuntables 150,00 € 

Informe complet d'activitats (art. 101) 260,00 € 

Informe de l'actuació de control inicial o periòdic 160,00 € 

 

B. Expedients relacionats amb el planejament urbanístic, gestió urbanística i la 

intervenció de l’activitat urbanística dels administrats 

 

a.) Tramitació d’instruments urbanístics i projectes d’urbanització a instància de 

l’interessat: 

 

a). Plans Generals d’Ordenació Municipal, Normes Subsidiàries de 

planejament i Plans Parcials  
580,00 € 

b). Altres instruments de planejament derivat i projectes 

d’urbanització 
370,00 € 

c). Instruments de gestió urbanística 290,00 € 
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b.) Tramitació d’expedients per a l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altra 

documentació administrativa urbanística: 

 

a. Llicència subjecte al règim de comunicació prèvia 15,00 € 

b. Llicència obra menor i pròrrogues amb pressupost de fins a  5.000 € 70,00 € 

c. Llicència obra menor i pròrrogues en SNU amb pressupost fins a 5.000 

€ 
118,00 € 

d. Llicència obra major i pròrrogues amb pressupost a partir de 5.001 € 187,00 € 

e. Llicència obra major i pròrrogues en SNU (art. 48 TRLUC) amb 

pressupost a partir de 5.001 € 
235,00 € 

f. Llicència parcel·lació, segregació i/o divisió horitzontal 117,00 € 

g. Moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en 

qualsevol classe de sòl, de l'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, de 

l'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 

característiques del paisatge, i de les instal·lacions i les actuacions que 

afectin el subsol (Per metre cúbic) 

0,20 €/m3 

h. Certificat inexistència disciplina urbanística 26,00 € 

i. Certificació règim urbanístic / compatibilitat urbanística 92,00 € 

j. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o activitat amb el POUM 72,00 € 

k. Inspecció final d'obra, primera ocupació 158,00 € 

l. Inspecció urbanística 110,00 € 

 

c.) Fiances 

El Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, Programa de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT20) substitueix la constitució de la fiança exigible 

en el moment d'obtenir la llicència d'obres per a la realització d'un dipòsit del mateix 

import davant del gestor de residus per garantir la correcta gestió dels residus. 

 

En cas de no aportar-se el dipòsit en un gestor de residus: 

a. Fiança obres menors de 100.000 € 100,00 € 

b. Fiança llicències d’obres entre 100.000 i 200.000 € 150,00 € 

c. Fiança llicència d’obres superiors a 200.000 € 300,00 € 

 

Tots els informes que siguin preceptius seran repercutits a l'interessat en la corresponent 

liquidació. 

 

C. Altra documentació administrativa: 

 

Certificat d'empadronament i convivència gratuït 

Volant d'empadronament gratuït 

Certificat de béns positius i negatius 10,00 € 

Certificat tributari positiu i/o negatiu 10,00 € 
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Certificat exposició pública 10,00 € 

Certificació cadastral (Gestió documental a través de l'OVC) gratuït 

Certificacions i/o informes cadastrals que requereixen 

informació i recerca prèvia 
21,65 € 

Tramitació expedient de matrimoni civil 150,00 € 

Expedició títols nínxols  6,00 € 

Expedició títols columbaris 6,00 € 

Compulsa o autènticament de documents: 

a)     Fins a 2 pàgines  2,00 € 

b)     De 3 a 5 pàgines 5,00 € 

d)     A partir de la 6a pàgina ( per pàgina) 0,50 € 

d)     A partir de la 6a pàgina ( per pàgina) 0,50 € 

Servei de copisteria   

Gravació en suport informàtic 1,20 € 

Fotocòpies en color A3 1,00 € 

Fotocòpies B/N A3 0,50 € 

Fotocòpies en color A4 0,50 € 

Fotocòpies B/N A4 0,20 € 

Duplicats de targetes / carnets   

Targeta deixalleria  5,00 € 

 

D. Serveis municipals 

 

Serveis municipals preu 

Preu hora brigada 15,00 € 

Màquina desbrossar per hora 5,50 € 

Servei de recollida i/o identificació animals perduts preu 

1a i 2a recollida i/o identificació animals perduts - LABORABLE 35,00 € 

3a i successives recollides i/o identificacions - LABORABLE 70,00 € 

1a i 2a recollida i/o identificació animals perduts - FESTIU 42,00 € 

3a i successives recollides i/o identificacions (sanció) - FESTIU 84,00 € 
 

  

E. Publicacions municipals 

 

Publicacions municipals preu 

Records en blanc i negre 

10,00 € 

Quan l'avi era petit 

La Tallada d'Empordà, mestres i vida a l'escola en temps de la 

2a República 

Temps d'espardenyes (part I) 

Temps d'espardenyes (part II) 

10 anys de la Colla Sinofós 

La Tallada d'Empordà 4 Estacions (La Tardor) 



 
 

61 

 

La Tallada d'Empordà 4 Estacions (La Primavera) 

La Tallada d'Empordà 4 Estacions (L'Estiu) 

La Tallada d'Empordà 4 Estacions (L'Hivern) 

 

 

Article 8. Meritació 

1. La taxa merita en el moment en què s'inicia, d'ofici o a instància de part, la 

realització de l'activitat jurídico administrativa que constitueixi el fet imposable. 

 

2. L'inici de l'activitat jurídico administrativa, que afecti o es reflecteixi singularment a 

un subjecte passiu meritarà la taxa corresponent, encara que el fet imposable es 

realitzi posteriorment. 

 

3. A aquests efectes i en els supòsits de sol·licitud expressa, s'entendrà iniciada 

l'activitat jurídico administrativa en la data de presentació de la sol·licitud. 

 

4. En qualsevol altre supòsit, l'inici de l'activitat serà la declaració de procedir d'ofici per 

part de l'òrgan administratiu. 

 

5. En la liquidació del tribut es repercutiran els costos addicionals que la tramitació 

administrativa hagi pogut causar com ara despeses de publicació o d’altres tributs o 

preus exigits per altres organismes o persones físiques o jurídiques. 

 

Article 9. Gestió 

1. Les quotes resultants de les respectives liquidacions hauran d'ingressar-se en la 

Tresoreria Municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud que iniciï 

l'actuació administrativa. 

 

2. En els supòsits d'actuació d'ofici la liquidació es realitzarà una vegada s'hagi 

notificat al subjecte passiu la declaració de l'inici de l'actuació administrativa. 

 

3. Les taxes de cobrament periòdic es gestionaran mitjançant llistes o padrons 

cobratoris i pel sistema de rebut en la forma que disposa la Llei General Tributària i les 

altres disposicions que siguin d'aplicació. 

 

Article 10. Recaptació i inspecció 

Únic.- La inspecció i la recaptació de les taxes serà competència de l'Ajuntament i es 

realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària i les altres disposicions 

que siguin d'aplicació. 

 

Article 11. Infraccions i sancions 

 

Únic.-  Es procedirà d'acord amb el que disposa la Llei General Tributària i les 

disposicions amb rang de Llei, que siguin d'aplicació. 
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Article 12. Remissió normativa 

Únic. En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà 

l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, si existís, la Llei 

General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin. 

 

APROVACIÓ. 

Aquesta Ordenança que consta de 12 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018, i modificada per acord 

Plenari el 30 d’abril de 2019, BOP de Girona núm. 91 de 13 de maig i aprovació 

definitiva BOPG Núm. 128 de 4 de juliol de 2019. Modificada per acord del Plenari en 

sessió del 23 d’octubre de 2019, BOP de Girona 211, de 5 de novembre. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 

DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 

 

Article 1r . Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula 

la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsol o 

volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una 

part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 

aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsol o volada de les vies públiques 

municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 

serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 

part important del veïnat. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 

del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 

materialment ocupen el sòl, subsol o volada de les vies públiques municipals, amb 

independència de qui sigui el titular de les xarxes. 



 
 

63 

 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 

subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es 

prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic 

municipal. 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa 

de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 

constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 

prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 

5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els 

diferents títols que habiliten relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a 

Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la 

compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 

Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa 

regulada en aquesta ordenança. 

6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o 

entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions 

electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions. 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 

subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 

important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 

electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat. 

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 

També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació 

electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra 

tècnica quan siguin titulars de les mateixes. 

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 

empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són 

titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 

subministraments. 

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el 

que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, 

el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 

Article 4t . Successors i responsables 

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 

jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, partícips o cotitulars, que 

quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
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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 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. 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 

a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, 

fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui. 

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 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 contretes per l’anterior titular i derivades 

del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 

concursal. 

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 

a) 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: 

- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 

les sancions. 

- 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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b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que 

no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions 

tributàries acreditades amb anterioritat. 

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària. 

Article 5è. Base imposable i quota tributària 

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 

les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 

especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 

d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 

municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. 

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, 

el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 

constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 

minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la 

mateixa. 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 

procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 

obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 

municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els 

ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 

conceptes següents: 

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 

corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 

servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la 

xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució 

dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 

c) Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 

subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de 

subjecte passiu. 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres 

mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei. 

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 

empreses subministradores. 

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 

que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 

tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la 

taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació 
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les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser 

utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del 

Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri 

corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 

susceptible de tributació per aquest règim especial. 

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 

següents: 

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 

b) 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 3. 

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 

naturalesa anàloga. 

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 

patrimoni. 

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 

assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui 

establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de 

competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes 

passius. 

7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 

definida en aquest article. 

Article 6è. Període impositiu i meritació de la taxa 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o 

cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per 

a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 

prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als 

trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà 

als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què 

s’origina el cessament. 

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els 

moments següents: 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 

moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
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b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta 

ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat 

l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament 

especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es 

perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de 

cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 

periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el 

trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 

subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta 

circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de 

finalització. 

2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés fins a l’últim dia del 

mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a 

l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el 

terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups 

integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i 

els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 

d’aquesta Ordenança. 

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat 

a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en 

comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi. 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 

titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 

l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la 

identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu 

import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici 

següent. 

4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 

article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 

l’article 27 de la Llei general tributària. 

Article 8è. Gestió per delegació 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 

col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de 



 
 

68 

 

simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 

els procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC 

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 província de Girona que han delegat 

les seves facultats en la Diputació. 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 

Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 

sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 

les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

Article 9è. Infraccions i sancions  

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 

taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 

tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 

segons disposa l’esmentat article. 

2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 

gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 

que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 

documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 

constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, 

que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

 

Disposició addicional primera. –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 

La present ordenança fiscal, que consta de 9 articles i una disposició addicional va ser 

aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada l’11 de 

novembre de 2014. Aprovació definitiva BOPG Núm. 37  de 24 de febrer de 2015. 
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Modificació aprovada per acord Plenari el 14 d’octubre de 2021. Aprovació definitiva 

BOPG Núm.18 de 27 de gener de 2022. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 
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Annex 1 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 

FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 

Declaració - document d'ingrés Model TA-1 
Declaración - documento de ingreso Modelo TA-1 

 

 
 
 

 
Municipio 

 

 
 
 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 

Exercici:  
Ejercicio: 

Període:  
Período: 

En cas d'alta o baixa, indicar la data:  // 
En caso de alta o baja, indicar la fecha 

Alta Baixa / Baja 

 
/ DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

Denominació Social / Denominación Social 

 

NIF 

 

 
 

Espai reservat per l'etiqueta identificativa 
 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

 
 

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal 
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN  
 

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 
TIPO DE SUMINISTRO 

 

 

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è  
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º 

 

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució 
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución 

 

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors 
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores 

 

BASE IMPOSABLE  
BASE IMPONIBLE 

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base 
imposable per 1,5%) 
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por 
1,5%) 

 

 

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 

El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats 
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense 
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes 

entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo 
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
La Caixa 

 

Núm. de validació 
 

/ Núm. de validación 
  

DATA DE PRESENTACIÓ  

NIF de validació  / NIF de validación  Fecha de presentación 
 

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA CPR: 9052378 

NIF:    Entitat emissora / Entidad emisora:  Mod.:  Justificant / Justificante:  Import / Importe:  
SUBJECTE PASSIU:   CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:  
SUJETO PASIVO: 

 

DOMICILI FISCAL:  
DOMICILIO FISCAL: 

POBLACIÓ:  

POBLACIÓN: 
 

905231700080430200089265 
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Annex 2 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS D’INTERÈS GENERAL 

 
Resum Anual Model TA-10 

 

 
Municipi Exercici 

 

 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 
 
 

Denominació social 
 
 

Espai reservat per l’etiqueta identificativa 

 
NIF 

 
 

Domicili Fiscal 

 
 
 

 
RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ 

 

 

Tipus de subministrament 
 

Nombre de percepcions relacionades en la declaració 

 
Import de les percepcions relacionades 

 

 
 
 

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE 
 

 
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se 

 
 
 

Telèfon 

 
 
 
 

 
 

Data: 

 
Firma del declarant o representant: 

 

 
 
 
 
 

Firmat: 

Càrrec: 

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens 
delegat 

 

 

 



 
 

72 

 

NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 
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NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PEL SERVEI D’ENTRADES DE VEHICLES A 

TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 
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APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 

MENA, I UTILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA 

 

FONAMENT LEGAL. 

 

Article 1. A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 

aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres, 

places públiques, zones públiques, espais públics, descàrrega de mercaderies de 

qualsevol mena, i ocupació de terrenys d’ús públic que es regirà per la present 

Ordenança fiscal. 

 

FET IMPOSABLE. 

 

Article 2. Únic.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial 

que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres, places públiques, zones 

públiques, espais públics, descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i ocupació 

de terrenys d’ús públic especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta 

Ordenança. 

 

SUBJECTES PASSIUS. 

 

Article 3. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les 

persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 36 de la 

Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les  llicències per a gaudir de 

l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al 

gaudiment sense l’oportuna autorització. 

 

En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voreres places 

públiques, zones públiques, espais públics i descàrrega de mercaderies de qualsevol 

mena, 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. 

 

RESPONSABLES. 

 

Article 4. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les 

persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 

 

Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 

refereix l’article 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 

respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les 

obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
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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. 

 

Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 

 

Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

 

Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

 

En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions. 

 

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 

procediment previst per la Llei General Tributària. 

 

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. 

 

L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 

conformitat del titular, 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. 

 

BENEFICIS FISCALS. 

 

Article 5. 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. 

 

QUOTA TRIBUTÀRIA. 

 

Article 6. La quantia anual de la taxa es determinarà d’acord amb el següent 

quadre de tarifes: 
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Tarifa primera. Entrades de vehicles a través de les voreres, places públiques, 

zones públiques, i espais públics. 

 

Amb plaça de gual: 

 

Per cada concessió de gual d’ús individual 20,00 € 

Per cada concessió de gual d’ús col·lectiu 35,00 € 

 

A part de la taxa anual, l’usuari haurà de pagar les despeses per a l’adquisició i 

registre de la placa, que s’haurà de tramitar a l’ajuntament. 

 

Tarifa segona. Reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega especials, i 

ocupació de terrenys d’ús públic: 

 

                                                                                                                                                    

Euros 

 

1.- Ocupació de via pública amb contenidors, bastides i similars, per m2 o fracció i 

dia (màxim 6 euros dia) 

    1,20 € 

2.- Instal·lació a la via pública de rètols publicitaris o indicatius d’establiments o 

locals comercials 

200,00 € 

3.- Ocupació diària de via pública per parades de festes i fires  50,00 € 

 

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la 

destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del 

pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de 

les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual 

al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 

 

No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament 

a què es refereix el present apartat. 

 

MERITAMENT. 

 

Article 7. 1.- La taxa es meritarà 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 l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el 

meritament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

 

PERÍODE IMPOSITIU. 

 

Article 8. 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, el meritament 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’inic i o cessament en la 

utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats 

següents: 

 

Quan l’inici del servei no coincideix amb l’any natural, les quotes es calcularan 

proporcionalment al número de mesos que resten per acabar l’any inclòs el del 

començament de l’exercici de l’activitat. 

 

Tanmateix, i en el cas de baixa del servei, les quotes seran prorratejables per 

mesos naturals, exclòs aquell en què es produeixi la baixa. A tal fi els subjectes 

passius podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota corresponent 

als mesos naturals en els quals no s’hagués gaudit del mateix. 

 

3.- L’import de les taxes de la tarifa primera es prorratejaran per mensualitats 

en els casos d’altes o baixes del servei, comptats des del primer o de l’últim dia del 

mes natural, segons el cas. 

 

4.- Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al 

subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de 

l’import satisfet. 

 

RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS. 

 

Article 9. 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 de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà 

degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

 

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’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis 

exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any.  
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5.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; 

en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari a l’inici de la darrera 

mensualitat del període de pagament voluntari. 

 

NOTIFICACIONS DE LES TAXES. 

 

Article 10. En els supòsits d’aprofitaments continuats que s’estenguin a varis 

exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al 

sol·licitant juntament 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. 

 

VIGÈNCIA. 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

Aquesta Ordenança que consta de 10 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS 

ESPECIALS MUNICIPALS 

FONAMENT LEGAL. 

 

Article 1. Únic.- De conformitat amb allò disposat a l'article 58 del Text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, s'exigiran contribucions especials per a la realització d'obres o per l’establiment 

o ampliació de serveis municipals. 

 

FET IMPOSABLE. 

 

Article 2. Únic.- Constitueix el fet imposable de les contribucions especials 

l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns 
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com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació 

de serveis públics de caràcter local, per aquest municipi. 

 

Article 3. 1. Tindran la consideració d'obres i serveis locals. 

   

a) Els que realitzi l'entitat local dins de l'àmbit de les seves competències per 

complir les finalitats que els estan atribuïts, excepció feta dels que s'executi a títol 

d'amo dels seus béns patrimonials. 

b) Els que realitzi dita entitat per haver estat atribuïts o delegats per altres 

entitats públiques i aquells que la seva titularitat hagi assolit d'acord amb la Llei.  

c) Els que realitzin altres entitats públiques, o els concessionaris de les 

mateixes, amb aportacions econòmiques de l'entitat local. 

 

2. No perdran la consideració d'obres o serveis locals els compresos en la lletra 

a) de l'apartat anterior, encara que siguin realitzats per organismes autònoms o 

societats mercantils en que el seu capital social pertanyi íntegrament a l'entitat local, 

per concessionaris amb aportacions de l'entitat o per associacions de contribuents. 

SUBJECTE PASSIU. 

 

Article 4. 1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones 

físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per al realització de 

les obres o, per l'establiment o ampliació dels serveis locals que originen la obligació 

de contribuir. 

 

2. Es consideraran persones especialment beneficiades: 

 

a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o 

ampliació de serveis que afectin a béns immobles, els propietaris dels mateixos. 

 

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

ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o 

entitats titulars d'aquestes. 

 

c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis 

d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies 

d'assegurances que desenvolupen la seva activitat en la branca, en el terme municipal 

corresponent. 

 

d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les 

empreses subministradores que hagin d'utilitzar-les. 
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3. El moment del meritament de les contribucions especials es tindrà en compte 

els efectes de determinar la persona obligada al pagament, encara que l'acord concret 

d'ordenació consti com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la 

seva aprovació i de que el mateix hagués anticipat el pagament de quotes. Quan la 

persona que consti com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació i hagi estat 

notificada, transmet els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en 

el període comprès entre l'aprovació de l'acord i el naixement del meritament, estarà 

obligada a donar compte a l'administració de la transmissió efectuada dins del termini 

d'un mes des de la data d'aquesta, i si no ho fes, aquesta administració podrà dirigir 

l'acció pel cobrament, contra qui figurava com a subjecte passiu en dit expedient. 

EXEMPCIONS. 

 

Article 5.1. En matèria de contribucions especials, en el supòsit de que les Lleis 

i Tractats Internacionals concedeixin beneficis fiscals, les quotes que puguin 

correspondre als beneficiaris no seran distribuïdes entre la resta de contribuents. 

 

2. No es reconeixeran altres beneficis fiscals que els assenyalats en el número 

anterior. 

BASE IMPOSABLE. 

 

Article 6. 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, 

com a màxim, pel 90 per 100 del cost que l’entitat local suporti per la realització de les 

obres o per l'establiment o ampliació dels serveis. 

 

2. El cost estarà integrat pels següents conceptes: 

 

a) El cost real dels treballs parcials, de redacció de projectes i de direcció 

d'obres, plànols i projectes tècnics. 

 

b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels 

serveis. 

 

c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o 

serveis, excepte que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïta i 

obligatòriament a l'entitat local, o el d’immobles cedits en els termes establerts en 

l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat. 

 

d) Les indemnitzacions procedents per l’esfondrament de construccions, 

destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, així com les procedeixin als llogaters 

dels béns que hagin de ser enderrocats o ocupats. 
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e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan les entitats locals 

haguessin d’apel·lar el crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions 

especials o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general de les mateixes. 

 

3. El cost total del pressupost de les obres o serveis tindrà caràcter de mera 

previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, es tindrà a efectes del càlcul 

de les quotes corresponents. 

 

4. Quan es tracti d'obres o serveis, a que es refereix l'article 3r. c), o de les 

realitzades per concessionaris amb aportacions de l'entitat local a que es refereix 

l'apartat 2 del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es 

determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sens perjudici de les que 

puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. 

 

En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 a que es refereix l'apartat 

primer d'aquest article. 

 

5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per 

l'entitat la quantitat resultant de restar a la xifra dels cost total l'import de les 

subvencions o auxilis que la entitat local obtingui de l'estat o de qualsevol persona, o 

entitat pública o privada. 

 

6. Si la subvenció o l'auxili citats s’atorguessin per un subjecte passiu de la 

contribució especial, el seu import es destinarà primerament a compensar la quota de 

la respectiva persona o entitat. Si el valor de la subvenció o auxili excedís de dita 

quota, l’excés reduirà a prorrata, les quotes de la resta de subjectes passius. 

 

Article 7. En l'acord d'ordenació es determinarà el percentatge del cost de les 

obres, de l'establiment o ampliació del servei que, constituirà, en cada cas concret, la 

base imposable. 

MERITAMENT. 

 

Article 8. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre 

els subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i serveis, 

com a subjecció a les següents regles: 

 

a) Amb caràcter general s’aplicaran conjunta o separadament com mòduls de 

repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el volum 

edificable dels mateixos i el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre béns Immobles. 

 

b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, podran 

ser distribuïdes entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns en el 

municipi de la imposició, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any 
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immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 

per 100 de l'import de les primes recaptades pel mateix, l’excés es traslladarà als 

exercicis successius fins a la seva total amortització. 

 

c) En el cas de les obres a que es refereix l'apartat 2.d) de l'article 4 de la 

present ordenança, l'import total de la contribució especial serà distribuït entre les 

companyies o empreses que hagin d'utilitzar-les en raó a l'espai reservat a cada  una o 

en proporció a la total secció de les mateixes, en quan no les utilitzin immediatament. 

FRACCIONAMENT O AJORNAMENT. 

 

Article 9.- Una vegada determinada la quota a satisfer, la corporació podrà 

concedir, a sol·licitud del subjecte passiu, el fraccionament o aplaçament d'aquella per 

un termini màxim de cinc anys. 

 

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. 

 

Article 10.1. Les contribucions especials es meriten en el moment en que les 

obres s'hagin executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin 

fraccionables, el meritament es produirà per cada un dels subjectes passius des que 

s'hagin executat les corresponents en cada tram o fracció de l'obra. 

  

2. Sense perjudici d’allò disposat en l'apartat anterior, una vegada aprovat 

l'acord concret d'imposició i ordenació, l'entitat local podrà exigir per anticipat el 

pagament de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per l'any 

següent. No podrà exigir-se l'anticipació d'una nova anualitat sense que hagin estat 

executades les obres per les quals es va exigir la corresponent anticipació. 

IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ. 

 

Article 11. 1. L'exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia 

adopció 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 s'hagi de pagar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se 

fins que s'hagi aprovat l'ordenació concreta d'aquestes. 

 

3. L'acord d'ordenació serà d’inexcusable adopció i contindrà la determinació 

del cost previst de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i 

dels criteris de repartiment. En el seu cas, l'acord d'ordenació concreta podrà remetre’s 

a l’Ordenança General de Contribucions Especials, si existís. 
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4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i 

determinades les quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada 

subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per 

edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, que 

podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del 

cost que puguin satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes 

assignades. 

GESTIÓ I RECAPTACIÓ. 

Article 12.1. Quan les obres i serveis de la competència local siguin realitzades 

o prestades per una entitat local amb la col·laboració econòmica d'una altra, i sempre 

que s'imposin contribucions especials d’acord amb el que disposa Llei, la gestió i 

recaptació de les mateixes es farà per l'entitat que es faci càrrec de la realització de 

les obres o l'establiment o ampliació dels serveis, sens perjudici que cada entitat 

conservi la seva competència respectiva en ordenació als acords d'imposició i 

ordenació. 

 

2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una de dites 

entitats, quedarà sense efecte la unitat d'actuació, adoptant separadament 

cadascuna d'elles les decisions que procedeixin. 

 

ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUENTS. 

Article 13. 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se 

en Associació administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres o 

l'establiment o amplificació de serveis per l'entitat local, comprometent-se a sufragar la 

part que correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei. 

 

2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o 

l'establiment o ampliació de servei promoguts per l'entitat local podran constituir-se en 

Associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de 

l'acord d'ordenació de les contribucions especials. 

 

Article 14. Per la constitució de les Associacions administratives de 

contribuents a que es refereix l'article anterior, l'acord haurà de ser pres per la majoria 

absoluta dels afectats, sempre que representin almenys, els dos terços de les quotes 

que hagin de satisfer-se. 

TERMINIS I FORMES DE PAGAMENT. 

 

Article 15. El temps del pagament en període voluntari es subjectarà al que 

estableix l'article 20 i disposicions concordants del Reglament General de Recaptació. 

 

Article 16. Una vegada determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà 

concedir a sol·licitud del contribuent, el fraccionament o aplaçament per termini màxim 
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de 5 anys, havent de garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà a l'import 

l’interès bàsic de les quantitats aplaçades, mitjançant hipoteca, aval bancari o altre 

garantia suficient de la Corporació. 

INFRACCIONS I SANCIONS. 

 

Article 17. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de 

les sancions que a les mateixes correspondran en cada cas, s'estarà al que disposen 

els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena a l'article 12 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 

 

APROVACIÓ i VIGÈNCIA. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 17 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE TAXA PER USOS 

EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la 

Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’empara del que 

estableixen els art. 15 a 20, i 57 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de 

les Hisendes Locals,  aquest Ajuntament estableix la taxa per usos excepcionals dels 

camins i vies rurals municipals. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús excepcional del domini públic local amb 

motiu de l'aprofitament especial dels camins d'ús públic municipals previstos a l'apartat 

b) de l'article 3r. de l'Ordenança de Camins Municipals de La Tallada d’Empordà, i que 

s’entén com un ús comú especial d’acord amb l’art. 56.2 del Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, 

atenent a les circumstàncies singulars de perillositat i intensitat d’ús que aquells 

comporten. 
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També constitueix base imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i 

administrativa, que tendeixi a verificar l’adequació dels usos excepcionals sol·licitats a 

la normativa aplicable segons els cas, fins la concessió de l’oportuna autorització. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General 

tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local. 

 

Article 4. Responsables 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 

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 el 

supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5.  Quota tributària 

 

La quota tributària es determinarà en funció de les tarifes contingudes a l'article 

següent. 

 

Article 6.  Tarifes 

6.1.- Per concessió d’autoritzacions d’usos excepcionals de camins i vies rurals: 

 

6,01 € per vehicle o maquinària autoritzats, amb un mínim de 150,25 €, quan es tracti 

de pas de vehicles i maquinària. 

30,05 € en casos de curses i proves esportives. 

 

6.2.- Per usos excepcionals de camins i vies rurals: 

 

Turismes: 3,01 € per turisme i dia. 

Camions fins a 3000 Kg. de càrrega útil:12,02 € per camió i dia 

Camions de més de 3000 Kg. i menys de 10.000 Kg. de càrrega útil: 18,03 € per camió i dia. 

Camions de més de 10.000 Kg. de càrrega útil:  24,04 € camió i dia. 

Tractors i maquinària fins a 25 cavalls fiscals: 18,03 € per tractor/màquina i dia 

Tractors i maquinaria de més de 25 cavalls fiscals: 24,04 € per tractor/màquina i dia. 

Remolcs fins a 3000 Kg. de càrrega útil: 12,02 €  per remolc i dia 

Remolcs de més de 3000 Kg. de càrrega útil: 18,03 € remolc i dia. 

  

Article 7. Normes de gestió 

1 Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període assenyalat a la tarifa. 
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2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, d'acord 

amb el previst a l'Ordenança de Camins Municipals. 

 

3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 

formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es 

notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries 

que s’escaiguin. 

 

4. Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, d’acord amb 

les autoritzacions previstes a la mateixa. Quan finalitzi l’ús excepcional, es practicarà 

la liquidació definitiva, procedint-se a les oportunes compensacions si és el cas. 

 

5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni transferir-se a 

tercers sense la prèvia autorització municipal. Aquesta només es podrà concedir en el 

cas de que hi hagi identitat d’objecte, causa i ús excepcional, i existeixi una cessió 

contractual amb el titular inicial, que porti implícita l’ús excepcional autoritzat al mateix.  

 

6. Es poden establir convenis amb els subjectes passius que hagin de tributar per 

multiplicitat de fets imposables, o per períodes de temps llargs, amb la finalitat de 

simplificar els procediments de declaració, obtenció de llicències, liquidació i/o 

recaptació de la taxa. 

 

7. De conformitat amb el previngut a l'article 24.5 de la Llei 39/1988 de 28 de 

desembre, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança es 

produïssin desperfectes en els béns del domini públic local, el beneficiari vindrà 

obligat, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament 

total de les despeses de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament el 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.  

 

Quan circumstàncies especials així ho aconsellin, es podrà exigir el dipòsit per 

avançat, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, del valor dels béns afectats pels 

aprofitaments especials que hom pretengui realitzar. 

 

No es podrà condonar total, ni parcialment, les indemnitzacions i reintegraments a que 

es refereix el present apartat. 

 

Article 8. Meritació 

1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, així com quan se 

sol·licita l’oportuna llicència, quan el fet imposable és l’activitat tendent a concedir-la. 

 

2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la 

meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
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3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, 

el primer dia de cada període natural del temps assenyalat a la tarifa. 

 

Article 9. Període impositiu 

1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincideix amb el determinat a la llicència municipal. 

 

2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici, 

el període impositiu comprèn l’any natural. 

    

Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés 

 

1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, pel procediment d'ingrés en efectiu en la 

tresoreria municipal. 

 

2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el 

moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la 

sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar, 

l’autoliquidació de la taxa. 

 

Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per 

tal que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar 

el deute.  

3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de 

fer en el primer trimestre de cada any. 

 

4. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest 

cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant l’última desena del termini de 

pagament voluntari. 

 

5.- La presentació de la baixa, tindrà efectes a partir del dia hàbil següent al de la seva 

presentació, la no presentació d'aquesta determinarà l'obligació de continuar pagant la 

taxa. 

 

Article 11. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 

General Tributària i la normativa que la desplega. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
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derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA REGULADORA DE LES TAXES PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI 

 

Preàmbul 

 

El servei municipal de cementiris i les activitats funeràries són competències pròpies 

dels municipis, segons el que estableix l’article 25.2 k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, i s’han d’exercir, en tot cas, segons el que 

disposen la legislació estatal i la de les comunitats autònomes. Així mateix, l’article 

26.1 a de la norma esmentada preveu que aquest servei s’ha de prestar 

obligatòriament en tots els municipis amb independència de la seva població. Per tant, 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha de proporcionar aquest servei.  

 

D’altra banda, l’article 42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, 

estableix que els ajuntaments tenen responsabilitats sobre el control sanitari dels 

cementiris i la policia sanitària mortuòria en relació amb el compliment obligat de les 

normes i els plans sanitaris. L’exercici d’aquestes competències s’ha de realitzar 

d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

de policia sanitària mortuòria a Catalunya, que a l’article 38 estableix que tots els 

municipis, independentment o associadament, han de prestar el servei de cementiri, 

segons els requisits que estableix aquest mateix instrument normatiu.  

 

L’Ajuntament disposa dins del seu terme municipal d’un cementiri amb els requisits 

que determina el Reglament de policia sanitària mortuòria i a l’empara de la legislació 

vigent. 

 

El contingut de l’Ordenança i la seva tramitació s’adeqüen als principis de bona 

regulació que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i en concret: 

 

– Amb l’objectiu d’adaptar el servei a la normativa vigent, d’assolir un nivell de 

gestió més eficaç i transparent, de finançar les prestacions incloses en el servei 

de cementiri i de dotar de seguretat jurídica les actuacions de les parts 

interessades, es regula la gestió econòmica del servei de cementiri per una raó 

d’interès general, mitjançant l’establiment de preceptes que han de garantir la 

racionalització de la gestió de recursos públics. 

 

– Davant la manca de possibles solucions alternatives no reguladores, s’ha acordat 

aprovar aquesta norma, que conté les previsions imprescindibles, amb les obligacions 

mínimes per als destinataris, i disposicions coherents amb la resta de l’ordenament 

jurídic, a fi de generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, 
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que faciliti el coneixement i la comprensió dels usuaris del servei i de la ciutadania en 

general de les obligacions tributàries relatives al servei de cementiri.  

 

D’acord amb això, atès que es tracta d’una competència obligatòria dels municipis, és 

necessària una regulació en la matèria perquè la gestió del servei de cementiri sigui 

racional, eficaç i efectiva, i asseguri l’ús sostenible dels seus serveis, espais i usos per 

part dels ciutadans.  

 

Aquesta Ordenança ve a suplir l’absència de regulació d’aquest servei, que s’ha 

prestat de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i les  normes 

reguladores de la caducitat dels drets funeraris del cementiri municipal, aprovades per 

acord de Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà en data 28 d’abril de 1989 , 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 113 de 22 d’agost de 

1989. 

 

Article 1. Naturalesa, objecte i aplicació 

En ús de les facultats concedides pels articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i d'acord amb el que preveuen els articles 2, 

15.2 i 20 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 la 

prestació de serveis en cementiris locals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

El fet imposable de la taxa el constitueixen la prestació de serveis públics o la 

realització d’activitats administratives de competència municipal en el cementiri 

municipal i la utilització d’instal·lacions i béns municipals destinats a aquesta finalitat, 

especificats en les tarifes que conté l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Obligació de contribuir 

1. Amb caràcter general, l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, 

transmetre’s o modificar-se el dret funerari, i en lliurar-se els títols o autoritzar-se la 

prestació del servei.  

 

2. Per a les taxes de conservació i manteniment del cementiri, l’obligació de contribuir 

es fonamenta en la titularitat o tinença del dret funerari.  

 

Article 4. Subjectes passius. 

 

1. Són 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, que adquireixen drets funeraris, les 

que sol·licitin serveis de cementiri que constitueixen el fet imposable de la taxa o que 
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en resultin beneficiades o afectades i, si s’escau, els titulars de l’autorització 

concedida.  

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya poden designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació ha de comunicar-se a 

l’Ajuntament abans de la primera meritació de la taxa posterior a l’alta en el registre de 

contribuents. 

Article 5. Responsables 

 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques que determinen la Llei 

general tributària i l’Ordenança fiscal general. 

 

Article 6. Exempcions 

Es troben exempts de taxa els serveis que es prestin per: 

a) Les inhumacions en les sepultures de beneficència, d’acord amb el Reglament 

del servei de cementiri, i les que ordeni l’autoritat judicial. 

 

b) Les exhumacions ordenades per l’autoritat judicial. 
 

c)  El trasllat de restes cadavèriques ordenat per l’Ajuntament amb motiu de la 

restauració o de reformes de la sepultura, de forma temporal.  
 

Article 7. Base imposable 

La base imposable es determina atenent a la diferent naturalesa dels serveis prestats i 

de les activitats realitzades, i en el cas d’aquesta Ordenança coincideix amb les quotes 

tributàries que determina l’article 8.  

 

Article 8. Quota tributària 

Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a realitzar, 

d’acord amb les tarifes següents: 

 

Primer. Concessió del dret funerari. 

 

Tipus de sepultura Quota tributària 

Nínxol            600,00€ 

Columbari            350,00€ 

 

Segon. Conservació i manteniment anual de sepultures. 

Tipus de sepultura Quota tributària 

Nínxol 5,00€ 

Columbari 5,00€ 
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Tercer. Gestió i documentació. 

 

Tràmits administratius Quota tributària 

Expedició de títol funerari 6,00€ 

Duplicat de títol funerari 6,00€ 

Canvi de titular de dret funerari 25,00€ 

Renovació de la concessió de dret funerari 50,00€ 

 

Article 9. Bonificacions 

S’estableix una bonificació del 90 % sobre les quotes que recull l’epígraf 1r de l’article 

anterior, sempre que concorrin les dues circumstàncies següents: 

 

a) Que la unitat familiar del difunt tingui uns ingressos anuals inferiors al resultat de 

multiplicar l’índex públic de renda d’efectes múltiples pel nombre de membres 

majors de divuit anys que la formin. A aquest efecte, s’entén per unitat familiar la 

definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la 

renda de les persones físiques. Caldrà informe previ dels serveis socials que 

acreditin aquestes condicions i necessitat. 

 

b) Que l’import de la taxa no estigui cobert per cap assegurança privada.  

 

L’aplicació d’aquesta reducció té caràcter pregat; per això s’ha de demanar juntament 

amb la sol·licitud del servei, i s’ha de presentar la documentació acreditativa següent:  

 

- Llibre de família del difunt.  

- Darrera declaració de l’impost de la renda de les persones físiques de tots els 

membres de la unitat familiar. 

 - Declaració segons la qual el servei no està cobert per cap assegurança privada. 

 

Article 10. Meritació i període impositiu 

1. La tarifa relacionada amb la conservació i el manteniment de sepultures es merita l’1 

de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural. 

2. La resta de tarifes es meriten en el moment de presentar la sol·licitud corresponent i 

l’obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, transmetre’s o modificar-se 

el dret funerari i en expedir-se els títols o quan s’iniciï la realització dels serveis 

subjectes a gravamen. 

3. Les persones interessades a obtenir una exempció o bonificació han de presentar la 

sol·licitud corresponent i aportar la documentació necessària, d’acord amb els articles 

6 i 9 d’aquesta Ordenança fiscal. 
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Article 11. Règim de declaració i d’ingrés 

Tret de les taxes de conservació i manteniment de sepultures de venciment periòdic, 

que es liquiden per padró, cada servei és objecte de liquidació individual i autònoma, la 

qual es notifica, una vegada concedit, autoritzat o prestat el servei, per fer l’ingrés 

directament a la tresoreria en la forma i els terminis que assenyala la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, general tributària. 

Article 12. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 

corresponguin en cada cas, cal ajustar-se al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària.  

 

Disposició final primera 

 

En tot allò que no prevegi específicament aquesta Ordenança, regeixen les normes de 

l’Ordenança fiscal  núm. 17 general de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic 

, les disposicions que es dictin per aplicar-la i la normativa tributària. 

 

Disposició final segona 

 

Aquesta Ordenança que consta de 10 articles, 1 disposició addicional i 1 disposició 

final va ser aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de 

setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I EL 

MATERIAL DE TITULARITAT MUNICIPALS 

 

Article 1. Objecte. 

De conformitat amb el què disposa l’article 57 en relació amb l’article 20, apartat 4, 

lletra o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), aquest Ajuntament, d'acord amb el 

que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, estableix la taxa per la utilització 

de la piscina municipal i les instal·lacions municipals. 

 

Article 2. Subjecte passiu. 
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1.Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els que es 

beneficiïn dels serveis a què es refereix l’article anterior. 

 

2.Seran substituts d'aquesta taxa, els legals representants dels menors, de les 

societats mercantils i civils, de les associacions i fundacions públiques o privades, així 

com les entitats a que es refereix l'art 33 de la llei general tributària 

 

Article 3. Quantia. 

La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança seran les següents: 

 

A) PISCINA MUNICIPAL: 

 

1.- Temporada piscina estiu  

Entrades individuals TARIFA 

Menors de 3 anys Gratuïta 

De 3 a 12 anys 
Dia feiner 5,00 € 

Dia festiu 6,00 € 

Adults (més de 12 anys) 
Dia feiner 7,00 € 

Dia festiu 8,00 € 

Entrada de matins ( de 10h a 14h) 

Tots els dies 

5,00 € 

Entrada de tarda (a partir de les 15 h.) 5,00 € 

Entrada de tarda (a partir de les 18 h.) 1 3,00 € 

Entrada activitats aquàtiques i acompanyants inscrits cursos 

natació- 1 hora 2 
1,00 € 

Jubilats (més de 65 anys) o grau invalidesa >33% 3,50 € 

Casals i entitats esportives  2,50 € 

Abonaments     

Abonament T10   60 € 

Abonament T15   75 € 

Abonament mensual (30 dies consecutius)     

Individual   90 € 

Familiar (fins a 3 membres)    120 € 

Familiar (a partir 4 membres)   150 € 

Abonament de temporada     

Individual   110 € 

Individual amb carnet de jubilat   100 € 

Familiar (fins a 3 membres)  + T10 de regal   165 € 

Familiar (a partir del 4t membre) + T15 de regal   225 € 

Cursets de natació i activitats ( 2 dies/ setmana  durant els 

mesos de juliol i agost). 
    

Curset natació abonats  Per tot el curs 60€ 

Curset natació NO abonats  Per tot el curs 70 € 

 

1. En els casos que es participi a l'activitat d'aquagym es podrà accedir a les 

instal·lacions 15 minuts abans de l’inici de l’activitat. 

2. Les entrades per acompanyants a cursos de natació donen dret a 1 hora de 

bany i ús de les instal•lacions de la piscina municipal als acompanyants dels 

nens inscrits als cursos de natació. Es podrà accedir a la piscina 15 min. abans 
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de l’inici de l’activitat i hauran d’abandonar les instal•lacions 15 minuts desprès 

de la finalització de l’activitat a la que es trobin inscrits. 

 

Els vigilants i/o socorristes de la piscina són l’autoritat municipal responsable de vetllar 

pel compliment d’aquestes normes. En el cas que els usuaris d’una entrada 

d’acompanyant a inscrits a cursos de natació i/o els inscrits als cursos, superin els 

límits temporals previstos al punt 2, podran optar per abonar la diferència amb el preu 

d’entrada de tarda, segons en la franja horària que es trobin, (4 € fins a les 18:00 i 2 € 

a partir de les 18:00), o bé abandonar les instal•lacions.                                                          

 

Bonificacions: 

 

1. 10 % de descompte en abonaments de temporada per a persones empadronades o 

que paguin algun tribut al municipi. 

2. Un cop aplicat el primer descompte, sobre la base resultant, tindran un 10 % de 

descompte addicional tots els abonaments contractats des del dia de l’obertura fins 

el primer dilluns del mes de juliol, ambdós inclosos. 

 

Els abonaments són personals i intransferibles. Els abonaments familiars podran ser 

contractats única i exclusiva per avis, fills i nets. Caldrà acreditar el grau de parentesc. 

El carnet d’abonament és gratuït. En cas de pèrdua o dany, el duplicat del carnet de 

soci tindrà un cost de 3 euros, excepte que es justifiqui amb la corresponent denúncia 

la sostracció del mateix. 

 

Caldrà constituir una fiança de 10 € per l’alta en l’abonament familiar i de 5 € en 

l’abonament individual. Les fiances es retornaran en el moment de la devolució dels 

carnets d’abonat.” 

 

Els vigilants i/o socorristes de la piscina són l’autoritat municipal responsable de vetllar 

pel compliment d’aquestes normes. 

 

B) LOCAL MUNICIPAL L’EMPORDANET  

 

L’ús del Local social queda restringit a les entitats municipals i a persones 

empadronades a la Tallada d’Empordà o amb vincle tributari al municipi. 

 

1. Lloguer del local fins a 25 persones, 100 euros. 

2. Entre 26 i 50 persones, 150 euros. 

3. Entre 50 i 80 persones, 300 euros. 

 

En els casos d'entitats locals sense afany de lucre o escoles, podran utilitzar aquestes 

instal·lacions gratuïtament. 

*L’horari d’ús del local serà màxim fins a les 10 de la nit. 
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C)  SALA “CENTRE D’INTERPRETACIÓ”    

    

Destí  Cost hora  

Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...  1,34 € 

Activitats privades 12,00 € 

    

D) SALA ACTIVA’T DE L’AJUNTAMENT    

    

Destí Cost hora 

Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...  5,19 € 

Activitats privades 12,00 € 

    

E) LA CASETA   

 

  

Destí Cost hora 

Activitats d’interès públic, de caire formatiu, de salut, cultural...  5, 29 € 

Activitats privades 12,00 € 

    

F) LLOGUER MATERIAL DE L’AJUNTAMENT   

    

Concepte 

 Quota 

tributària 

A gent del municipi per cadira  0,35 € 

Per pèrdua o per malmetre una cadira 12,00 € 

A gent del municipi per taula  3,00 € 

Per pèrdua o per malmetre una taula 125,00 € 

 

Article 4. Obligació de pagament. 

 

1. L’obligació de pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança neix en el 

moment en què es presti qualsevol dels serveis o activitats que s’esmenten en l’article 

anterior. 

 

2. El pagament de la taxa o dipòsit s’efectua en el moment quan es sol·liciti disposar 

d’una determinada instal·lació o material municipal. 

 

Article 5.- Exempcions i bonificacions 

 

1. Gaudiran d'exempcions d'aquesta taxa en els seus apartats B) i C), les entitats del 

municipi que sol·licitin la utilització de les instal·lacions, material o estris assenyalats 

anteriorment. 

 

2. Les persones que sol·licitin l'ús dels locals per a finalitats d'interès social o cultural,  
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quan així ho acordi l’Ajuntament , podran gaudir d'una bonificació d'un 50% o 100%, 

segons el cas. 

 

3. Als consistoris municipals veïns, amb els que hi hagi tracte de col·laboració. 

 

Disposició Addicional.  

 

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. 

 

VIGÈNCIA 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

 

La present ordenança fiscal, que consta de 5 articles i una disposició addicional va ser 

aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada l’11 de 

novembre de 2014 i que va quedar definitivament aprovada en data 18 de desembre 

de 2014. Aprovació definitiva BOPG Núm. 37  de 24 de febrer de 2015. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 5 articles, va ser modificada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018.  

 

Modificada per acord Plenari el 30 d’abril de 2019, BOP de Girona núm. 91 de 13 de 

maig i aprovació definitiva BOPG Núm. 128 de 4 de juliol de 2019. 

 

Modificada per acord Plenari el 23 d’octubre de 2019, BOP de Girona 211 de 5 de 

novembre. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS 

D’EXAMEN 

 

Art. 1r.- Naturalesa i fonament. 

 

Fent ús de les facultats concedides per l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, i conforme al que disposen els articles 15 a 

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 

Drets d'Examen, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 

atenen al que preveu l'article 57 del citat Reial decret Legislatiu. 

 

Art 2n.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa per drets d'examen, l'activitat administrativa 

desenvolupada amb motiu de la sol·licitud per a concórrer com a aspirant a proves 

selectives convocades per aquest Ajuntament per a la selecció i provisió en propietat 

de les places de funcionari i personal laboral vacants en la plantilla. 

 

Art. 3r.- Subjecte passiu 

 

Són subjectes passius de la present Taxa les persones físiques, que sol·licitin prendre 

part en alguna de les proves especificades en l'article anterior. 

 

Art. 4t.-Quota Tributària. 

 

La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en 

què es troben enquadrades les corresponents places dins de la plantilla de funcionaris 

o assimilats al mateix dins de la plantilla de personal laboral, en funció de la titulació 

exigida per a accedir-hi, d'acord amb la tarifa següent: 

EPÍGRAFS                  IMPORT 

GRUP A (SUBGRUP A1)    5,00 € 

GRUP A (SUBGRUP A2)    5,00 € 

GRUP B      5,00 € 

GRUP C (SUBGRUP C1)    5,00 € 

GRUP C (SUBGRUP C2)    5,00 € 

NO QUALIFICATS    5,00 € 

 

Art. 5é.- Meritació. 

 

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què l'interessat 

presenta la sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives. 

 

Art.6é.- Autoliquidació i ingrés. 
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Els subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a 

aquest efecte per l'Ajuntament, i realitzar-ne l’ingrés en la Caixa Municipal o a l’entitat 

bancària autoritzada a l’efecte, abans de presentar la sol·licitud corresponent 

d'inscripció, i no se n’admetrà el pagament fora de tal termini. La falta de pagament de 

la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior determinarà la inadmissió de 

l'aspirant a les proves selectives. La sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en 

tot cas, d’originals o fotocòpia compulsada de l'autoliquidació, degudament ingressada. 

 

Art 7è.- Normes de Gestió. 

 

Procedirà la devolució de la taxa per Drets d'Examen, quan no es realitzi el fet 

imposable d’aquesta per no haver estat admès al procés selectiu. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

VIGÈNCIA. 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

 

Aquesta Ordenança que consta de 7 articles i 1 disposició final, va ser aprovada pel 

ple de l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC 

 

SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS  

ARTICLE 1 - Objecte 

1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i d’altres 

normes concordants. 

 
2. Conté els principis bàsics i les normes generals de la gestió, inspecció, recaptació i 
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revisió de tots els tributs, que cal considerar amb caràcter general, com a parts 

integrants de les ordenances fiscals reguladores de cada tribut en tot allò que 

aquestes no regulin expressament. 

 
3. Aquesta Ordenança es dicta per a: 

 
a) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la 

gestió, de possible determinació per l’Ajuntament. 

 

b) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la 
reiteració. 
 

c) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’Ajuntament. 

 
 d) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals 
pugui facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
ARTICLE 2 - Àmbit d'aplicació 

 
1.  La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic llur 

titularitat 

correspon a l’Ajuntament. 
 
2.  Per decret de l’Alcalde/essa es podran dictar disposicions interpretatives i 

aclaridores d'aquesta 

Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés. 

 
SECCIÓ II - PROCEDIMENT  

ARTICLE 3 - Aspectes generals 

1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li 
l'accés a la informació administrativa. 
 
2.  L’Alcalde/essa  podrà  delegar  l'exercici  de  competències  i  la  signatura  de  

resolucions 

administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 

 
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per 

a la tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les 

comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament. 

 
ARTICLE 4 - Comunicacions informatives. 

 

1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin 
dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
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2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos 
en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi 
amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li 
susciti la normativa tributària aplicable. 
 
3.Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les 
Ordenances, o en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la 
resposta de la qual es dedueix indubtablement de la normativa vigent, el Servei 
receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la 
Secretaria de l’Ajuntament. 
 
4. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 

deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 

personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, 

podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat. 

 
5. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’ acreditar la seva condició de 

tal, en els termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es 

presumirà concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 

 
ARTICLE 5 - Accés a arxius 

 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part 
d’expedients, en els termes establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la Llei general tributària, i a la 
del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents. 

 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada 
especificant els documents que es desitja consultar. 
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de 

terceres persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als 

responsables dels Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) 

sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen dades 

referents a la intimitat de persones diferents del consultant. 

 
3. La utilització de documents de propietat municipal per tercers donarà lloc a 

l’exigència de la corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, 

del Parlament de Catalunya, i en els termes que, si s’escau, prevegi l’Ordenança fiscal. 

 
ARTICLE 6 - Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient 

 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, 
per escrit. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de 

la taxa 
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establerta per expedició i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del 
contribuent en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet 
impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què podrà 
recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà 
de 10 dies naturals. 
 

El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit 
d’audiència o, en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de 
resolució. 
 
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels 
quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 
 
5.  Els contribuents no tindran  dret  a obtenir  còpia  d’aquells  documents  que  

figurant  a l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d’altres persones. 

La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrant a l’expedient 

haurà de motivar-se. 

 
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es 

consultarà a la Secretaria. 

 
ARTICLE 7 - Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 

 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la 

tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 

 
ARTICLE 8 - Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 

 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit 
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de 
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els 
antecedents d’aquesta. 
 
2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis 

previstos a la Llei general tributària i en el Reglament General de la Inspecció dels 

Tributs. 

 

En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la 

resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per 

altres administracions o per l’interessat. 

 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar 

errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en 

el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general Tributària. 

 
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat 
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necessari tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. Amb 

caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies.  

 

ARTICLE 9 – 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 a l’estranger. 

 
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb 
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de 
presentació d’aquells. 

 

3. 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. 
 
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. 
 
4. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via 

telemàtica s’hi registraran  sempre que compleixin  els  requisits  establerts  en  la  

corresponent  resolució administrativa. 

 
ARTICLE 10 - Còmput de terminis 

 
1. 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 dissabtes, diumenges i els declarats 

festius. 

Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
2. 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 
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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. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 

següent. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
 
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una 
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
 
ARTICLE 11 - Tramitació d'expedients 

 
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir 
el corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de 
presentació. 
 
2. 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 anomalies,  i se li 

indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 

 
3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a 
la continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres 
mesos sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es 
produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 

4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de 

complimentar per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a 

partir de la notificació del corresponent acte. 

 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà 

declarar decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el 

procediment; d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus 

efectes legals, si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la 

que es tingui per transcorregut el termini. 

 
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 

 
ARTICLE 12 - Obligació de resoldre 

 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 

procediments tributaris. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els 

casos següents: 



 
 

104 

 

 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser 

objecte de comunicació. 

- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del 

procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats. 

 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la 
normativa aplicable fixi un termini diferent. 
 
2. Se senyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 

 
a)  El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini 

d’un mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la 

sol·licitud. 

 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim 

de sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la 

sol·licitud. 

 
3.  En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini 

màxim fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, 

legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci 

administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha 

de dictar. 

 
4.  Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els 

efectes expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 

26.4 de la Llei general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta 

ordenança. 
 
 
 
SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ  

SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS  

CAPÍTOL I - DE VENCIMENT PERIÒDIC 

 
ARTICLE 13 - Impostos de venciment periòdic 

 
En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre 

vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves 

Ordenances fiscals específiques. 

 
ARTICLE 14 - Taxes 

 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran 



 
 

105 

 

les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal 
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels 
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per 
l'Ajuntament. 
 
2. Correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació dels padrons. 

 
3. 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 en el que constaran degudament separats els conceptes d’ingrés. 

 
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui 
superior a 10 euros. 
 
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a 

varis exercicis, el meritament 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 

recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà 

el previst en els apartats següents: 

 
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà 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. 
 
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 

parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà 

retornar quantitat alguna. 

 
ARTICLE 15 - Calendari fiscal 

 
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el e-tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. 
 
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es 
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
ARTICLE 16 - Exposició pública de padrons 
 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a 

partir del primer dia del període de cobrament. 

 
2. 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 Llei general tributària. 
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3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del 
termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent 

padró. 

 
 
CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC  

ARTICLE 17 - Pràctica de liquidacions 

1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació 
dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d'ingrés directe quan, no 
havent-se establert l'autoliquidació, l'Ajuntament tingui coneixement de l'existència del 
fet imposable respecte dels tributs següents: 

 
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. b) Contribucions especials 
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis 

d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic. 
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 

l’Alcalde. 

 
3. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de 

l’Administració siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita 

proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 

 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 

 
4. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes 

inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica, taxes i preus públics. 

 
 
ARTICLE 18 - Presentació de declaracions 

 
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables 

que originen la meritació dels tributs municipals. 

 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a 

presentar les declaracions previstes legalment. 

 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries 
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen 
pel procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària excepte que l’interessat 
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’administració. 
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4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu 
conforme el que estableix l’article 192 de la Llei general tributària i els preceptes de la 
secció VI d’aquesta ordenança. 
 
 
CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 

 
ARTICLE 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular 
 
 
 
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització 

per a utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui 

possible es notificarà personalment i pel mitjans més efectius a l'obligat tributari. 

 
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) 

s'expedirà un document de notificació que contindrà els requisits normatius. 

 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 

recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 

 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, 

la normativa de desenvolupament; supletòriament, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; la Llei 26/2010, de 

règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 

29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 18/2009 i 

altres normes que regulen les notificacions electròniques. 

 
5. De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la 

bústia de l’interessat l’avís perquè l’interessat passi per l’oficina de correus a recollir la 

notificació durant el termini de set dies naturals. 

 
Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el 

document a la bústia del domicili de l’interessat. 

 
6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 

representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 

anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al 

Butlletí oficial de la província o a la seu electrònica de l’ajuntament. En la publicació 

constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat 

tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva 

tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la 

compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del 

següent al de la publicació de l’anunci al BOP o a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà 

produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per 

comparèixer. 
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7. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els 

termes establerts reglamentàriament. 

 
8. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 

tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances 

Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, 

excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 

de desembre, general tributaria. 

 
CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS  

ARTICLE 20 - Sol·licitud 

1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 

 
 
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té 

caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 

 
3. Amb caràcter general, i excepte en els supòsits que la llei o l’ordenança fiscal 

estableixin previsió contrària, els beneficis fiscals s’aplicaran a totes les liquidacions 

afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió, sempre que els 

requisits del benefici concorrin en la data d’acreditament del tribut. 

 
4. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat 
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si 
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà 
desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 

sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 

telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es 

realitzi l’esmentada consulta. 

 

CAPÍTOL V - 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 què fa referència  l’article 
26.4 de la Llei general tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert el 
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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 
Llei general tributària, i en paritat amb el que preveu dita llei per a la resolució de les 
reclamacions econòmico-administratives. 
 
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 

administratiu en els terminis següents: 

 
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 

 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica 

Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació 

dels ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en 

els termes establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 

 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 

 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte.  

b) A instància de l’interessat. 

 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va 

reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar. 

 
ARTICLE 23 - Declaració de lesivitat 

 
1. En altres casos, diferents dels previstos a l’article anterior i dels que es refereix 
l’article 220 de la Llei general tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus 
actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 

 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
ARTICLE 24 - Revocació d'actes i rectificació d’errors 

 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi 
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que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin 
una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o 
quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 

interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 

dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 

 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 

 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 

materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 

que es va dictar l'acte objecte de rectificació. 

 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el 

servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada 

pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
 
CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT  

ARTICLE 25 - Suspensió per interposició de recursos 

1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la 

quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció 

administrativa per a la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del 

procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el 

total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 

resultin procedents en el moment en que es procedeixi a l’execució. 

 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs 

podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut 

quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 

 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.  

b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 

 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se 

suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que 

pugui practicar- se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria 

censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos 

corresponent. 

 
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer 
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fins el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà 

satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

 
5. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el 
deute resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior. 
 
6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu 
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar 
el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en 
el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat 
segons el previst al punt 3. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 

actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del 

deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la 

suspensió. 

 
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via 

administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reprendran les 

actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per 

interposar el recurs contenciós 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 garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del 

procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via 

administrativa. El procediment es reanudarà o suspendrà a resultes de la decisió que 

adopti l'òrgan judicial. 

 
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements 
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del 
deute tributari resulti quantificable. 
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
 
ARTICLE 26 - Altres supòsits de suspensió 

 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan 
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 

 

2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra 
l'existència d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. b) Que 
el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
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3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i 

judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 

procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns 

peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el 

contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 

 
ARTICLE 27.- Garanties 

 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 

quantia: 

 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, a suma del principal (quota 
inicialment liquidada),  els interessos de demora que generi la  suspensió i els 
recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total 

existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi 

la suspensió. 

 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 

exclusivament les següents: 

 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, o a la Tresoreria Municipal. 
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 

recíproca o certificat d’assegurança de caució. 

 
CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 

 
ARTICLE 28.- Iniciació de l’expedient 

 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui 

haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 

 
2. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 

 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.  

b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 

 
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris 

que han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del 

pagament. 

 
ARTICLE 29. Contingut del dret a la devolució d’ingressos indeguts. 

 
La quantia a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà constituïda per la 
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suma de les següents quantitats: 

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

b)  Les costes satisfetes quan l’ingrés indegut s’hagués realitzat durant el procediment 

de constrenyiment. 

c)  L’interès de demora vigent al llarg del període que resulti exigible, sobre les 
quantitats indegudament ingressades, sense necessitat que l’obligat tributari ho 
sol·liciti, d’acord amb el previst a l’article 32.2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre. 
 
 
 
ARTICLE 30 - Reintegrament del cost de les garanties 

 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre 
un procediment mentre resta 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 puguin resoldre’s 

adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el 

reintegrament que correspongui, seran les 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 total o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats 
de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions 
efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval. 

d) Caldrà complimentar el següent tràmit per la seu electrònica: Autorització de 
pagaments a creditors per transferència bancària, per tal de poder realitzar el 
pagament per transferència bancària. Altrament també operarà la compensació en els 
termes previstos en el Reglament General de Recaptació: 
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació 

precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies. 
 
 
 
SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS: PREUS PÚBLICS 

 
ARTICLE 31 - Recaptació dels preus públics 

 
Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 

competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin 

les dues condicions següents: 

 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta 

imprescindible per a la seva vida privada o social. 

b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal 
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propi de l’Ajuntament que exigeix el preu. 
 
SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ  

ARTICLE 32 - Òrgans i sistema de recaptació 

A.  ÒRGANS DE RECAPTACIÓ: 

 
1.  La facultat recaptadora, tant  en període voluntari  com en executiu,  s'atribueix als 

Òrgans competents  de l'Administració municipal, sens perjudici de les delegacions 

que l'Ajuntament pugui efectuar al Consell  Comarcal o a  la Diputació provincial o a 

un altre ens supramunicipal. En el cas de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà la 

funció recaptadora en període voluntari és exercida pel mateix Ajuntament i la gestió 

recaptadora en període executiu es troba delegada en el Consell Comarcal del Baix 

Empordà segons acord del ple de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà reunit en 

sessió extraordinària el dia 16 de desembre de 2010. 

2.  Correspon a l'Alcalde o Tinent d'Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la 
recaptació municipal. 
3.  Correspon a  la Tresoreria municipal  la prefectura  dels serveis recaptadors, en 
els 
termes establerts en  l'article 5è., apartat  2,  del  Reial  Decret  128/2018, de 16 de 
març,  que  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris  de  l’administració  local  amb 

habilitació de caràcter nacional. 

4.  Cas de delegació de la facultat recaptadora en un   altre ens   supramunicipal, 
les competències abans esmentades s'atribuirien exclusivament als Òrgans 
corresponents de l'ens delegat, dins els límits i amb els termes de la delegació. 
5.  Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin  
d'efectuar- se fora del territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, seran 
practicades 
pels Òrgans competents de la Generalitat, quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i 
pels Òrgans competents de l'Estat quan hagin de realitzar-se fora de l'àmbit territorial 
de la Comunitat Autònoma. 
6.  El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives 
protecció i auxili quan ho consideri necessari, pel normal exercici de les facultats 
recaptadores. 
 
B.  SISTEMA DE RECAPTACIÓ:  

B.1. Sistema de recaptació 

1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es podrà realitzar 
en període voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics. 
2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, es realitzarà en període voluntari a 
través de les entitats col·laboradores, que es ressenyaran en el tríptic que es trametrà 
al domicili del subjecte passiu (que no tingui els tributs domiciliats); aquest document 
serà apte i suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores. Es trametrà per 
correu ordinari, sense justificant de recepció, ja que no és preceptiu poder-ne acreditar 
la recepció per part del subjecte passiu. 
3. En el cas de quotes ordinàries d’urbanització i de conservació, la notificació de la 
liquidació aprovada per l’ens competent, es practicarà per qualsevol mitjà que permeti 
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tenir constància de la recepció. Si no es reben aquests documents, el contribuent pot 
acudir a l’oficina de recaptació, on se li expedirà el corresponent duplicat. 
4. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el 
corresponent registre, padró o matrícula les quotes successives hauran de ser 
satisfetes en els terminis fixats en el calendari de cobrança, sense que sigui oposable 
a l’inici de la via de constrenyiment la no-recepció del document de pagament. 
 
 
A aquest efectes, s’estendrà per alta en el corresponent registre la primera 

incorporació del propi objecte tributari. En particular no es consideraran altes els canvis 

de titularitat dels obligats tributaris. 

 
B.2. Domiciliació bancària 

 
1. 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 fitxer 

del Quadern bancari Q19 que origini el corresponent càrrec bancari. 

2. L’Ajuntament ordenarà el càrrec al compte dels obligats al pagament durant el 
període voluntari que s’aprovi al calendari del contribuent. 
3. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, 
podrà ordenar-ne l’anul·lació. 
4. De conformitat amb allò que disposa el Reglament General de Recaptació, la 
domiciliació de rebuts tindrà validesa per temps indefinit, en tant no sigui anul·lada per 
l’interessat. 

Es podrà sol·licitar la domiciliació personalment, en les entitats bancàries 
col·laboradores o bé per seu electrònica. 
5.  En  el  cas que  els  rebuts  domiciliats  vinguin  retornats  per  compte  cancel·lat, 
s’anul·larà el mandat atenent al que preveu l’article 38.1.a, que disposa que serà 
requisit necessari que l’obligat al pagament sigui titular del compte on es domiciliï el 
pagament, i que l’esmentat compte estigui OBERT, en una entitat de crèdit. Atès que 
el  compte  està  cancel·lat  segons  que  informa  l’entitat  de  crèdit,  el  mandat  es 
cancel·larà. 
 
 
B.3. Entitats col·laboradores 

 
1. Són entitats col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per 
a exercir aquesta col·laboració. 
2. L’autorització de noves entitats col·laboradores ha de ser aprovada per Decret 
d’Alcaldia, autorització que podrà recaure en una entitat de dipòsit. 

3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació 
són les següents: 
a)  Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de 

pagament dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per 
l’Ajuntament i el pagament tingui lloc en les dates reglamentades 
b)  Les entitats bancàries situaran en comptes restringits de la Corporació els fons 
procedents de la recaptació. 

c)  Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de 
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives 
a la recaptació efectuada. 
d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis signats, en 
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desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les 
entitats de dipòsit. 
4. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves 
actuacions a les directrius contingudes a l’acord d’autorització, en el qual 
necessàriament haurà de preveure’s l’exigència de responsabilitat per  al supòsit 
d’incompliment d’aquestes normes. 
5. Les entitats de dipòsit i la resta de col·laboradores no tindran en cap cas el caràcter 
d’òrgans de la recaptació local. 

 
ARTICLE 33 - Obligats al pagament 

 
 

1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals: 

 
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts b) els successors 
c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, 

estaran obligats al pagament els subjectes següents: 

 
a) els responsables solidaris 

b) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 

 
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, 
aquest podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells. 
 
ARTICLE 34 - Responsables solidaris i subsidiaris 

 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 

transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi 

satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 

 
2. 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 partíceps o cotitulars de les entitats a que 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 o derivades 

del seu exercici. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un 

procediment concursal. 

 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari 

pendent, fins l’import del valor dels béns i drets que s’haguessin pogut embargar o 

alienar, les següents persones o entitats: 
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a)  Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets 
de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’administració tributària. 
b)  Les que, per culpa o negligència. Incompleixin les ordres d’embargament. 
 
c)  Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució 

de la garantia, col·laborin o consenteixin en l’aixecament dels béns o drets embargats 

o d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o 

garantia. 

 

d)  Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda 
la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consenteixin en l’aixecament d’aquests. 
 
4. 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 acreditades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de 
la manca de pagament. 
 
c) Els adquirents de béns afectes per llei, al pagament del deute tributari. 
 
 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària. 

 
ARTICLE 35 - Successors en els deutes tributaris 

 
1. A la mort dels obligats tributaris, 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 



 
 

118 

 

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. Aquesta previsió també serà aplicable 
a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil. 
 
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 successors 

d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui. 

 
ARTICLE 36 - Altres responsabilitats 

 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, 
degudament autoritzada, origini la destrucció o deteriorament dels béns públics, 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. 

 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
2. L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i 

reintegraments a què es refereix el present article. 

 
ARTICLE 37 - Ajornaments i fraccionaments 

 
1.    L'administració   municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar  el  

pagament  de deutes tributaris, tant en període voluntari com en període executiu, 

prèvia petició dels obligats, quan la situació de la seva tresoreria discrecionalment 

apreciada per l'Administració ho permeti. Per la concessió de l’ajornament o 

fraccionament es valorarà el grau de compliment d’ajornaments o fraccionaments 

concedits amb anterioritat, així com l’existència de deutes en període executiu. 

 
2.   Les   formes,   les   condicions   i   els   procediments   per   atorgar   els   

ajornaments i  fraccionaments seran els que estableix el Reglament General  de 

Recaptació aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, la Llei general tributària i  

les altres normes que siguin d'aplicació. 

 
3. En el cas de deutes en executiva, atès que la gestió i recaptació executiva han estat 

delegades al Consell Comarcal del Baix Empordà, les peticions d’ajornament i 

fraccionament seran gestionades per aquest ens d’acord amb l’establert a la seva pròpia 
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“Ordenança general de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la 

gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal del Baix Empordà” publicada 

al BOP de Girona núm. 240 de data 19 de desembre de 2005. 

 
4. S’estableix com a norma general la modalitat de fraccionament. 

 
5. En tot cas el venciment dels terminis d’ajornament i fraccionament coincidirà amb 

els dies 5 ó 20 de cada mes, segons l’article 52.1 del RGR. Tanmateix i per a una 

millor organització del treball, l’ajornament/fraccionament s’acomodarà al dia 20 de 

cada mes. 

 
6. Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, interessos de demora per tot el temps 
que duri l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de 
la Llei general tributària i 36 de la Llei General Pressupostària segons es tracti dels 
deutes tributaris o no tributaris respectivament. 
 
7. Fraccionaments de deutes tributaris de venciment periòdic i notificació 

col·lectiva (IBI Urbana i Rústica, IVTM, Escombraries domiciliàries, escombraries 

industrials i guals: 

 
7.1.  Per l’impost sobre béns immobles, IVTM, la taxa de recollida d’escombraries i la 

taxa de guals, aquells contribuents que tinguin domiciliats els seus deutes tributaris, o 

que els domiciliïn abans del 31 de març, es podran beneficiar automàticament del 

pagament fraccionat en 3 terminis. Per acord de la Junta de Govern Local, en el 

moment en que s’aprovi el calendari de cobrament es fixaran les dates concretes en 

les que es portaran al cobrament les esmentades fraccions. Així mateix, el darrer dia 

de cobrança es passarà una remesa bancària que inclourà les fraccions 001 i 002 

retornades, amb l’objectiu de minimitzar el cobrament per la via de constrenyiment. 

 
Excepcionalment, i si la tresoreria ho permet, s’acceptarà el pagament domiciliat amb 

una única quota, que es carregarà el 30/06 o immediat hàbil anterior o posterior, en 

funció de si és dissabte o diumenge 

 
7.2.  Es podran concedir fraccionaments / ajornaments de deutes de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva, quan hagin estat sol·licitats en període voluntari de 
pagament, fins a final de l’exercici sense recàrrec ni interessos si s’acredita aquesta 
necessitat, d’acord amb el previst a l’article 10 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
7.3. Les sol·licituds de fraccionament / ajornament que superin l’exercici en curs 
s’estudiaran individualment. Vist però l’abast temporal d’aquest fraccionament / 
ajornament, en cas de concessió, portarà aparellat la meritació d’interessos de 
demora, o bé l’interès legal del diner segons disposa l’article 26 de la Llei 58/2003 
General Tributària. 
 

8. Es podrà també sol·licitar el fraccionament de pagament de liquidacions, impostos, 

taxes i preus públics així com de multes i sancions. Aquesta modalitat de pagament 

fraccionat/ajornat, meritarà els interesso establerts a l’article 26 de la Llei 58/2003, 
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general tributària. 

 
Els terminis pels ajornaments/fraccionaments serà preferiblement per 6 mesos, per a 

més 

terminis s’estudiarà individualment. 
 
9. En els ajornaments, la manca de pagament al seu venciment de les quantitats 

ajornades determinarà: 

 
a)  Quan  l'ajornament  hagi  estat  sol·licitat  en  període  voluntari,  la  seva  

immediata exigibilitat en via de constrenyiment. 

 
b) Quan l'ajornament hagi estat sol·licitat en període executiu, la continuació del 
procediment de constrenyiment. 
 
10. En els fraccionaments, la manca de pagament d' un termini produirà els següents 

efectes: 

 
a)  Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari seran exigibles en 
via de constrenyiment, quantitats vençudes i si no s'ingressen es consideraran vençuts 
els restants terminis pendents els quals seran igualment exigits en via de 
constrenyiment . 
 
b) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu constituirà el 

procediment de constrenyiment per a l'execució del deute impagat. 

 
11. Correspon a l'Alcalde o òrgan en qui delegui, si existeix delegació expressa, 

atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, dins el mateix exercici 

econòmic en què es concedeixin, sempre que el pla de disposició de Fons de la 

Tresoreria ho permeti. 

 
12. Les peticions d'ajornament es dirigiran a l'Alcalde o òrgan en qui delegui dins dels 
terminis següents: 
 
a)  Deutes que es troben en període voluntari de recaptació o de presentació de les 

corresponents declaracions-liquidacions, dins del termini fixat per a l' ingrés en l’article 

62.1, 2 i 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 
b)  Deutes en via executiva, en qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord 
d'alienació dels béns embargats. 
 
13. La petició d'ajornament contindrà necessàriament les següents dades: 

 
a)  Nom i cognom, raó social o denominació completa, núm. d’identificació fiscal i 

domicili fiscal de l’obligat al pagament, mòbil i correu electrònic, per a la seva 

notificació electrònica, i , en el seu cas, de la persona que el representi. 

 
b)  Identificació del deute, l’ajornament o fraccionament del qual es sol·licita, indicant 
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com a mínim el seu import, concepte i data de finalització del termini d’ingrés en 
període voluntari. 
 
c)  Causes que motiven la petició d’ajornament o fraccionament. 

 
d)  Terminis i altres condicions de l’ajornament o fraccionament que es sol·licita. 

 

e)  Garantia que s'ofereix d’acord amb el que disposa l’article 82 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, general tributària. 

 
f)   Mandat de domiciliació bancària, indicant el núm. IBAN client i les dades 

identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el càrrec en compte. 

 
g)  Lloc, data i signatura del sol·licitant. 

 
h)  La resolució de la concessió o denegació s’efectuarà preferiblement, per 

mitjans 

electrònics. 

 
14. Segons el que s’estableix a l’apartat 82.2 de la Llei 58/2003 General Tributària, 

podrà dispensar-se de presentació totalment o parcial d’aval, en els casos següents: 

 
a)  Quan el deute sigui inferior, a l’import que es fixa, per presentació d’aval 

(30.000,00€, 

segons HAP/2178/2015). 
 
b)  Quan l’obligat al pagament no disposi de béns suficients per garantir el deute, 
caldrà 
que s’acrediti suficientment, a través d’algun dels següents mitjans: 

 
b.1. Informe justificatiu dels Serveis Socials Municipals, avalant la situació i la mesura 
dispensatòria. 
 
b.2. Informe emès pels serveis econòmics municipals, en base a la documentació 
aportada per l’interessat, que acrediti aquesta dispensa. Aquesta documentació que 
haurà d’aportar l’interessat serà: 
 
a)  Pel cas de persones físiques: 

 
-   Còpia de l’última declaració de la renda, en cas d’haver-la realitzat. 

-   Certificat de retencions de l’empresa, sinó s’ha realitzat la declaració de la renda. 

-   Certificat d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat/INEM. 

-    Declaració responsable del peticionari manifestant mancar de béns o no posseir- ne 

d'altres que els oferts en garantia. 

-    Justificació documental de la impossibilitat d’obtenir aval d’entitat de crèdit o de 

societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució, en la que 

constin les gestions efectuades per a la seva obtenció. 
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-   Pla de viabilitat, i qualsevol altra informació que justifiqui la possibilitat de complir 

l’ajornament o fraccionament sol·licitat 

 
b)  Pel cas de persones jurídiques: 

 
-   Còpia de l’última declaració de l’Impost de societats. 

-   Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d'auditoria, si existeix, en 

cas d’empresaris o professionals obligats per llei a portar comptabilitat. 

-   Pla de viabilitat, i qualsevol altra informació que justifiqui la possibilitat de complir 
l’ajornament o fraccionament sol·licitat 

 
15. El sol·licitant podrà acompanyar a la seva instància els documents o justificants que 
estimi oportuns en suport de la seva petició. 
 
16. El peticionari oferirà garantia en forma d'aval solidari d'entitat de dipòsit, 

acompanyat amb la sol·licitud el corresponent compromís exprés d'aquestes entitats 

de formalitzar l'aval necessari si es concedeix l'ajornament. 

 

17. Es considerarà garantit el deute quan, estant en període executiu, s'hagi realitzat 

amb relació a ell l’anotació preventiva d'embargament en Registre Públic de béns de 

valor suficient, a judici dels òrgans de recaptació. 

 
18. No s'exigirà garantia quan el peticionari sigui una Comunitat Autònoma, 

Organisme 

Autònom o Corporació Local. 

 
19. La garantia contindrà l'import del principal i els interessos de demora més un 25% 

de la 

suma d'ambdues partides. No obstant això, caldrà tenir en compte allò que disposa 
l’article 
26.6, de la Llei 58/2003, General Tributària, en el sentit que quan la garantia es realitzi 
mitjançant aval solidari d’una entitat de crèdit, o societat de garantia recíproca o 
mitjançant certificat d’assegurança i caució , l’interès de demora exigible serà l’interès 
legal. 
 
Tractant-se de fraccionament, podran aportar-se garanties parcials per cadascun dels 

terminis. En tal cas cada garantia cobrirà la fracció corresponent, els interessos de 

demora i el 25% d'ambdues partides. 

 
20. La garantia constituïda mitjançant aval haurà de ser de durada indefinida. 

 
21. La garantia haurà aportar-se en el termini dels 30 dies següents al de la notificació 
de l'acord de concessió, que serà condicionat a la seva prestació. Transcorregut el 
termini sense formalitzar-se la garantia, quedarà sense efecte l'acord de concessió. 
 
22. Les garanties seran alliberades un cop comprovat el pagament total del deute 

garantit inclòs, en el seu cas, els interessos produïts. Cada garantia parcial podrà 

alliberar-se quant s'hagi satisfet el deute per ella garantida. 
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23. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si 
escau, la dispensa d'aquesta obligació. 
 
24. Es preveu una quota mínima mensual per fraccionament d’import 42,00 € 
 
 
ARTICLE 38 - Prescripció 

 
1. Prescriuran als quatre anys: 

 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna 
liquidació. b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les 
garanties. 

 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
 
3. El termini de prescripció s'interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de 

la Llei general tributària. 

 
4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir 

de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 

 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 

 
 
ARTICLE 39 - Compensació 

 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de 
gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions 
reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la 

sol·liciti el deutor. 

 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la 

compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 

 
ARTICLE 40 - Compensació d'ofici de deutes d'entitats públiques 

 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un 

organisme autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals 

no es regeixi per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada 

transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari. 

 
2.Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats 
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Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament 
podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de 
l’Estat, de les Comunitats Autònomes o dels  Ens locals  corresponents hagin  de 
transferir  a  les  referides  entitats deutores. 
 
ARTICLE 41 - Situació d'insolvència 

 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de 
gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament. 
 
2. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables d’ingressos diferents 

de les 

multes de trànsit és competència de l’Ajuntament. 
 
3. Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables liquidats pel concepte de multes de 

trànsit, es formularà la corresponent proposta quan: 

a) L'import del deute sigui igual o inferior a 90,15 euros i hagi estat infructuós l'embarg 

de fons.  

 
b) L'import del deute sigui igual o inferior a 300,51 euros i hagin estat infructuosos els 
intents d'embarg de fons i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute superior a 300,51 euros, no han tingut resultat  
positiu les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 
 
4. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es 

declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini 

de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en 

aquell termini. 

 
ARTICLE 42 - Execució forçosa 

 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a 
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300 euros, per 
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents: 

 

a) Deutes de quantia inferior a 30 euros. 

-     Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
 
b) Deutes de quantia compreses entre 30 euros i 300 euros. 

 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 

- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini 
- Sous, salaris i pensions 
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2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament i 
sempre que s’hagués dictat providència d’embargament. 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 

1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a 

les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 

 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 euros, es podrà 

ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 131 de la Llei General Tributaria, 

preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 

 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és 

molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i 

s’actuarà tenint en compte les seves indicacions. 

 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que 

designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres 

béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

 
SECCIÓ V - INSPECCIÓ  

ARTICLE 43 - La inspecció dels tributs 

1. El Servei d’Inspecció Tributària té encomanada la funció de comprovar i, si s’escau, 

investigar la situació tributària dels diferents subjectes passius o altres obligats 

tributaris pels tributs que integren 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. En l’exercici d’aquesta funció, li correspon realitzar les actuacions següents: 

 
a)  Investigar  els  fets  imposables  per  al  descobriment  dels  que  siguin  ignorats  

per 

l’Administració i la seva atribució al subjecte passiu o obligat tributari. 

b)  Comprovar  les  declaracions  i  declaracions-liquidacions  per  determinar  la  
seva 

veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint l’import dels deutes tributaris 
corresponents. 
c)  Comprovar  l’exactitud dels deutes  tributaris ingressats  en  virtut  de  
declaracions- 
documents d’ingrés. 

d)  Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de 
comprovació i investigació. 
e)  Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de 
qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries. 
f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i 
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naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi 
pertoquin, sobre les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets 
que se’n derivin. 

g)  Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de 

comprovació de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb 

especial interès la correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi 

han de figurar. 

h)  Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària 
local 
puguin portar a terme les seves funcions. 

i)   Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i 
d’altres 
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries. 

j) Realitzar les actuacions de comprovació limitada en els termes que 
estableixen els articles 136 a 140 de la Llei general tributària. 
 
3. La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d’infraccions i sancions establert en 

la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen, especialment l’ara 

vigent Reglament de règim sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació, o 

la disposició que el substitueixi, així com l’altra normativa que s’aprovi al respecte. 

 
ARTICLE 44 - Personal inspector 

 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior 
seran realitzades pels funcionaris del Servei d’Inspecció, sota la immediata supervisió 
de qui en tingui la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, amb 
la preceptiva autorització de l’Alcalde. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 

comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 

empleats públics que no tinguin la consideració de funcionaris. 

 
3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a 

terme les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran 

de prestar- los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici de la funció inspectora. 

 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i 

hauran de guardar sigil rigorós i observar secret estricte respecte dels assumptes que 

coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, 

falta administrativa greu. 

 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que 

l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 

 
ARTICLE 45 - Classes d’actuacions 

 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
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a)  De comprovació i investigació. 

b)  D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c)  De valoració. 

d)  D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en la Llei general 

tributària, en la Llei de drets i garanties dels contribuents, en el Reglament general de 

la inspecció dels tributs i en les altres disposicions que siguin d’aplicació. 

 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà als corresponents 

plans d’actuacions inspectores aprovats per l’Alcalde. 

 
ARTICLE 46 - Lloc i temps de les actuacions 

 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se: 

 
a)  En el lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu 
representant tingui el seu domicili, despatx o oficina. 
b)  Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
c)  Al  lloc  on  existeixi  alguna  prova,  al  menys  parcial,  del  fet  imposable,  o  
dels 
pressupostos de fet de l’obligació tributària. 

d)  A les oficines de l’Ajuntament, quan els elements sobre els qual hagin de realitzar-
se puguin ser-hi examinats. 
 
2. La Inspecció determinarà en cada cas el lloc on hagin de desenvolupar-se les seves 

actuacions, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 

 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran 

preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si 

es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de 

l’activitat que hi es realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en 

altres hores o dies. 

 
ARTICLE 47 - Iniciació i desenvolupament de les actuacions inspectores 

 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 

 
a)  D’ofici. 

b)  A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, 
en el seu cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició 
s’haurà de formular dins 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i 
haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 
 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en 
les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems de aquell, i es 
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desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general 
tributària i el Reglament general de la inspecció dels tributs. 
 
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 hi regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou 
procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, 

que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret 

que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents 

s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment 

la representació i n’hagi donat compte expressament a la Inspecció. 

 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc 

on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a 

tributació, es produeixin fets imposables supòsits de fet de les obligacions tributàries o 

n’existeixi cap prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació 

inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, 

caldrà el seu consentiment o l’oportuna autorització judicial. 

 

6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 

qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència 

de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 

 
7. En el decurs de la comprovació és podrà examinar si concorren o no en els 

períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o 

reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no hi concorren, la Inspecció 

podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió 

prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement. 

 
8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 
comunicacions, informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-
hi, a més, la regularització que s’escaigui o declarant que la situació tributària de 
l’obligat és correcta. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a 

l’inspector en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho 

són a l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde. 

 
ARTICLE 48 – Terminació de les actuacions inspectores 

 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un 

termini màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que 

s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant de les mateixes, sense tenir-hi 
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en compte les dilacions imputables als interessats ni els períodes d’interrupció 

justificada. No obstant això, aquest termini es podrà perllongar motivadament per 12 

mesos més si en el seu desenvolupament s’aprecia una complexitat especial o es 

descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades. 

 
2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, 

s’hagin 

obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar-hi la regularització que 
calgui. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat a 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. 

 
4. 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 Llei general 
tributària, el vigent Reglament general de la inspecció dels tributs i la normativa que el 
substitueixi. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat 

o disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò 

que convingui al seu dret en relació amb la proposta que es vagi a formular. 

 
6. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord ha 

d’atorgar- se amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en 

altre cas, per l’Alcalde. 

 
SECCIÓ VI – RÈGIM SANCIONADOR 

 
ARTICLE 49 - 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 Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin. 
Fins que no s’aprovi  un  nou  reglament  es  tindrà  en  compte  especialment  el  que  
estableix  el  RD 2063/2004,de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General 
del Règim Sancionador Tributari, en tant no s’oposi als mandats de la Llei general 
tributària ara vigent. 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats 

esmentades a l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les 

accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis, en el ben entès 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 
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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 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. 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 Llei general tributària. 

 
6.  El nou règim sancionador que ha instaurat la  Llei general tributària  ara vigent 
serà 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 50 - Concepte i classes d’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 Llei general tributària, 

en la Llei reguladora de les hisendes locals 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. 
 
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. 

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. 
 
 

4. Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions 
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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 Llei 

general tributària. 

 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 

recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, 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-administrativa 
contra la liquidació resultant o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció. 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. 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: 

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. 
 
7. 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. 
 
8. 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 51 - Classificació de les infraccions i sancions tributàries 

 
1. Deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la 
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totalitat o una part del deute que en resultaria de l’autoliquidació correcta, llevat que es 

regularitzi voluntàriament la situació a l’empara de l’article 27 de la Llei general 

tributària o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi, 

constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 191 de l’esmentada Llei, que es 

qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article. 

 
2. Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar 
adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi 
voluntàriament la situació a l’empara de l’article 27 de la Llei general tributària, 
constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 192 de l’esmentada Llei, que es 
qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article. 
 
3. Obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut local 

constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 193 de la Llei general tributària, 

que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article. 

 
4. Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals derivats de la 
normativa de cada tribut local, mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de 
dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les 
devolucions s’hagin obtingut,  constitueix una  infracció tributària  tipificada  en  
l’article  194  de  la  Llei  general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons 
disposa aquest article. 
 
5. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 

tributaris a compensar o deduir en la base o en la quota de declaracions futures, 

pròpies o de tercers, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 195 de la 

Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article. 

 
6. També es consideraran infraccions tributàries: 

a)  No presentar en el termini fixat autoliquidacions o declaracions sense que es 
produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda local, o incomplir l’obligació de 
comunicar el domicili fiscal. 
b)  Presentar  de forma incompleta, inexacta  o amb dades falses  autoliquidacions  
o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda local, 
o 
contestar de la mateixa manera els requeriments individualitzats d’informació. 
c)  Incomplir les obligacions comptables i de registre. 
d)  Incomplir les obligacions de facturació o documentació. 
e)  Incomplir les obligacions relatives a la utilització del NIF o d’altres números o codis. 

f)   La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració 
tributària local. 

Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 198 a 203 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 52 - Liquidació d’interessos de demora 

 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora 
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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 declaració 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 Llei general tributària 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 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 53 – Procediment sancionador 

 

1. El procediment sancionador en matèria tributària local s’aplica tenint en compte les 
normes especials de la Llei general tributària 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 

la Llei general tributària 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 
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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. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 

 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i 

que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la 

seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió 

a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 

subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita 

ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 

 

Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 

tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent 

per a l’exercici que es tracti. 

 
Segona- 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. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
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Primera. S'autoritza l’Alcalde/essa per a dictar totes les instruccions que siguin 

necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 

 

Segona. Si la gestió tributària s’ha delegat en el Consell Comarcal del Baix Empordà o 

qualsevol altre organisme de recaptació, seran d’aplicació les disposicions contingudes 

en la seva ordenança corresponent, en cas contrari seran d’aplicació les previsions 

contingudes en la present ordenança. 

 

Tercera. La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple 

en sessió celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a 

regir el dia 1r de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han 

modificat restaran vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 GENERAL REGULADORA DELS PREUS 

PÚBLICS 

 

Fonament, naturalesa i concepte 

 

Article 1.- Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus 

públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la gestió 

i el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I de del Real 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 

 

Article 2.- Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries 

que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en 

règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector 

privat, siguin de sol・ licitud voluntària per part dels administrats. 

 

Obligats al pagament 

 

Article 3.- Tenen l’obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels 

serveis o activitats pels quals s’han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat 

la corresponent autorització o prestació. 

 

No tenen l’obligació de pagar els preus públics les administracions públiques per a 

l’aprofitament inherent dels serveis públics de comunicacions que exploten directament 

i per a tots els que immediatament  Interessen la seguretat ciutadana. 

 

Naixement de l’obligació 
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Article 4.-  L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la prestació del servei 

o la realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total 

o parcial.  

 

També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no hagi 

estat autoritzat. 

 

Establiment i fixació dels preus públics. Tarifes. 

 

Article 5.-  L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici 

de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 

22.2 q) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

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. Els  preus públics regulats en aquesta Ordenança seran els 

fixats a la Tarifa continguda en l’annex de la present. 

 

L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 

l’activitat realitzada. 

 

Article 6.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho 

aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’article 

anterior. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos municipals les 

dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. 

 

Article 7. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, 

inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les 

conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei. 

 

Article 8. Qualsevol proposta d’establiment o modificac ió de la quantia de preus 

públics ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmico-financera que justifiqui 

l’import dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 

 

Gestió dels preus públics 

 

Article 9. Les quotes resultants de les respectives liquidacions hauran d'ingressar-se 

en la Tresoreria Municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud que iniciï 

l'actuació administrativa. 

 

En els supòsits d'actuació d'ofici la liquidació es realitzarà una vegada s'hagi notificat al 

subjecte passiu la declaració de l'inici de l'actuació administrativa. 

 

Recaptació i inspecció. 
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Article 10.- La inspecció i la recaptació de les taxes serà competència de l'Ajuntament 

i es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària i les altres 

disposicions que siguin d'aplicació. 

 

Article 11.- En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança 

s'aplicarà l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, si existís, 

la Llei General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin. 

 

Vigència 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023 i romandrà en 

vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

APROVACIÓ. 

 

Aquesta Ordenança que consta d’11 articles, va ser aprovada pel ple de l’ajuntament 

en sessió plenària celebrada el 25 de setembre de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

ANNEX TARIFES PREUS PÚBLICS 

Anunci a la revista municipal Aspre i Pla 

Anunci petit 30,00 € 

Anunci gran 65,00 € 

Servei de bar a la guingueta de la piscina municipal: 

Aigua 33 cl 1,00 € 

Aigua 1,25 l. 2,00 € 

Refresc 2,00 € 

Batut cacau 2,00 € 

Sucs 2,00 € 

Cervesa Barril 2,00 € 

Cervesa sense alcohol 2,50 € 

Cervesa amb llimonada 2,50 € 

Cafè amb llet 1,10 € 

Tallat 1,10 € 

Cafè sol (normal o descafeïnat) 1,10 € 

Bossa patates 1,30 € 

Bossa fruits secs 1,00 € 

Bossa gominoles 1,50 € 
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Galetes Príncipe o Chips Ahoy 1,20 € 

Magdalenes 1,00 € 

Croissant xocolata 1,20 € 

Biquini de crema de cacau 2,50 € 

Biquini de pernil dolç i formatge 2,80 € 

Got de plàstic 2,00 € 

Gelats (segons producte) A partir 1,60 € 

Activitats Esportives 

Curs de ioga ( preu per mes) 20,00 € 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 SOBRE EL SERVEI DEL CASAL D’ESTIU. 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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 pel servei del Casal d’Estiu. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament del servei de 

guarda i custòdia dels infants que assisteixen al Casal d’Estiu. 

 

Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT. 

Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors o persones responsables dels 

infants que es beneficien del servei del Casal d‘Estiu d'aquest Municipi. 

 

Article 4. QUANTIA. 

La quantia de la taxa ve determinada per les quantitats següents: 

 

1) TARIFES CORRESPONENTS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL 

CASAL D´ESTIU: 

 

1 setmana: 94 € 

2 setmanes: 137 € 

3 setmanes: 180 € 

4 setmanes: 216 € 

5 setmanes: 252 € 

6 setmanes: 288 € 

7 setmanes: 324 € 

8 setmanes: 366 € 

9 setmanes: 402 € 

10 setmanes: 450 € 

11 setmanes: 492 € 

 



 
 

139 

 

2) TARIFES CORRESPONENTS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE 

PREMONI:. 

 

Preu mes sencer: 200 euros 

Preu per setmana: 60 euros. 

 

Els empadronats i residents a la Tallada d’Empordà podran gaudir d’un descompte del 

15% sobre la tarifa general. 

 

3)  TARIFES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL D´ESTIU: 

 

Preu 2 hores de monitoratge + àpat catering per dia alumnes fixes 10 € (6 € en la 
opció carmanyola) 
 
Preu 2 hores de monitoratge + àpat catering per dia alumnes esporàdics : 13 € ( 8 € en 
la opció carmanyola) 
 
S’entendrà com a assistència fixa, aquella que sigui com a mínim d’una setmana de 
forma continuada. 

 

El servei es podrà oferir sempre que existeixi un mínim inscrits per oferir el servei: 6. 
En els casos que algun nen/a necessites una atenció especial, i per tant, amb un cost 

afegit al servei, aquest cost complementari quedaria assumit per les parts implicades, 

previ consens amb els pares i valorant la situació del moment. 

 

Aquesta valoració serà sotmesa a una Comissió que estarà formada pel Regidor/a 

d’Educació, el Regidor/a d’Hisenda i la Secretària de la Corporació o la persona que 

designi. 

 

En el supòsit que els pares hagin de fer-se càrrec d’una part del cost suplementari 

d’aquesta atenció especial, l’aportació màxima en cap cas podrà superar el 40% del 

seu cost. 

 

Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

1.- Gaudiran d’exempció total, parcial o temporal aquells supòsits en què l’Assistent 

Social formuli proposta en base a què els responsables del pagament obtinguin uns 

ingressos anuals inferiors a l’ indicador públic de renda d’efectes múltiples o altres 

circumstàncies degudament justificades i raonades pel que fa a les tarifes relatives a 

quota d’assistència d’aquesta Ordenança. 

 

2.- S’estableix la bonificació del 5% de la quota concertada per: 

 

- aquells nens o nenes que formin part de família nombrosa. 
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- aquells nens o nenes que conviuen en una família monoparental, i que els ingressos 

líquids del conjunt familiar resident en un mateix habitatge, no sigui superior a dues 

vegades el IPREM (S’entén per família monoparental, la que està formada per 

ascendent sol amb infants, sempre que convisquin amb aquell i en depenguin 

econòmicament de forma exclusiva, i que s’acrediti amb la corresponent tarja de 

família monoparental). 

 

Per tal de poder acreditar aquesta condició de família monoparental, serà mitjançant la 

presentació d’un certificat de convivència, i en el cas de separacions o divorcis, amb la 

presentació de la sentència judicial acreditativa. 

 

Article 6. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 

 

1.- L'obligació de pagament de la taxa de matrícula regulada en aquesta ordenança 

neix en el moment en què es matriculi un infant al Casal d’Estiu de la Tallada 

d’Empordà. 

 

2.- L’obligació de pagament de la taxa de la mensualitat regulada en aquesta 

ordenança neix en el moment d’utilització o aprofitament del servei de guarda i 

custòdia dels infants que assisteixen al Casal d’Estiu de la Tallada d’Empordà. 

 

3.- El pagament d'aquesta taxa, s'efectuarà d’acord amb els següents criteris: 

 

 Pel que fa a la quota d’assistència, el pagament s’efectuarà al començament de 

l’activitat del Casal d’Estiu mitjançant transferència bancària al compte corrent de 

l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, indicat en el moment de formular la 

inscripció.  

 

 La gestió del cobrament de la inscripció al servei de menjador es realitzarà per 

avançat.  Excepte per les inscripcions en dies esporàdics, les quals s’hauran de fer 

efectives el mateix dia en el que s’apunta l’infant al menjador. 

 

3.- En el supòsit que el nen/a que s’hagués matriculat no hi assisteixi efectivament, no 

es retornarà, en cap cas, ni la matrícula ni l’assegurança. 

 

4.- Si que es podrà atorgar una bonificació del 60% de la quota proporcional de la 

baixa temporal, només per períodes de baixa de més de 2 setmanes consecutives per 

motius mèdics o altres circumstàncies excepcionals, previ informe del Director/a del 

Casal. 

Per tal d’acreditar la no assistència es presentarà certificat mèdic. 

No es prorratejarà les mensualitats per dies de no assistència esporàdiques. 

 

5.- La Junta de Govern Local, segons el seu criteri, en casos de considerar s ituacions 

familiars excepcionals, podrà establir el prorrateig de les quotes per 
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períodes no inferiors a la quinzena. 

 

Article 7. INFRACCIONS I SANCIONS 

Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa 

la Llei General Tributària. 

 

Article 8. DRET SUPLETORI 

En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança 

General i la normativa d’aplicació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

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 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOP de  

l’aprovació definitiva de la mateixa, i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva 

modificació o derogació expressa. 

 

Aquesta ordenança que consta de 8 articles, 1 disposició addicional i una disposició 

final, va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20 de març de 2018; 

exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el BOP de Girona núm.158 

de 16 d’agost de 2018. 

 

La modificació d’aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió 

celebrada a la Tallada d’Empordà, el 19 d’octubre de 2022, començarà a regir el dia 1r 

de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 

vigents. 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera) i 3 vots en contra (Jordi 

Colomé Garcia, Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:37:14 al 00:50:36 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

    

 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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5.0.-  MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER 
L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ 

 

Exposició dels motius: 

 

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés 

democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament 

el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació 

contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar al 

referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre. 

 

Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 

repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet 

que va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa 

judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat 

investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones 

afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable 

d’aquella violència policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat 

ascendits, guardonats i condecorats. 

 

Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de 

bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament 

majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i 

ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un 

marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre 

el 70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor 

d’una sortida democràtica. 

 

També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de 

defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell 

d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, 

penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg 

desplegat ha estat tristament extens – de la guerra bruta a cada inhabilitació, de 

l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), 

de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot 

plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu 

parlamentària qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència 

judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda. 

 

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta 

a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que 

cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol 

sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de 
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resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les 

conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix. 

 

Per tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà, per 

unanimitat, adopta els següent 

ACORD: 

Primer. L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, atès l’impuls civil que promou un 

ampli Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a: 

 

1. L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a 
totes les persones exiliades, encausades i represàlies. 
 

2. L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 
democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0.- MOCIÓ D’IMPULS AL MUNICIPALISME I LA SEVA CONCIUTADANIA 

 
El proper 28 de Maig de 2023, es celebraran les eleccions municipals que clouran  

l’actual mandat 2019-2023. Ha estat un dels períodes més complexes des de la 

recuperació de la democràcia. Haver d’afrontar els efectes de la COVID; la crisi 

econòmica i social que s’ha agreujat per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, 

amb una especial incidència en l’àmbit energètic;  la inflació que estem patint i els 

efectes del canvi climàtic, han posat a prova la nostra societat i també la capacitat de 

reacció dels governs locals del nostre país. 

Entenent que molts dels reptes que se’ns han plantejat son estructurals i tindran 

continuïtat en els propers anys, els pobles i ciutats de Catalunya,  palesem la 

necessitat d’enfortir el primer nivell de l’administració per a poder garantir el dret a una 

bona administració que ha de tenir la nostra ciutadania per afrontar el futur.  

Cal que el sistema institucional del nostre país es pugui adaptar d’una manera eficaç i 

eficient a la nova realitat i fer-ho des de l’asimetria territorial que caracteritza 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:50:37 al 00:55:24 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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Catalunya. Això comporta consolidar competències que es presten molt millor des de 

la proximitat i que actualment no tenen l’empara jurídica suficient.  

L’administració local ha de donar resposta des de la primera línia a les desigualtats 

que provoca la crisi socioeconòmica i impulsar les solucions per a resoldre-la. El 

sistema de finançament actual, no resol adequadament les situacions que hem patit i 

que estem patint. 

En aquests darrers anys els Ajuntaments estem patint situacions que fan que el 

principi de suficiència financera no es compleixi. Aquesta manca de suficiència 

financera, no es pot solucionar amb les eines que disposem els ens locals. Les figures 

impositives que preveu l’Ordenament Jurídic ja estan prou tensionades i no ens podem 

permetre una major pressió fiscal des de l’àmbit local. 

Cal un replanteig estructural del finançament de les administracions públiques, a tots 

els nivells, que doni resposta als dèficits que acumula l’àmbit local. Mentre no es 

produeixi aquesta reforma, cal incrementar de manera urgent les transferències que 

reben els Ajuntaments a través de la participació en els tributs i  els ingressos de 

l’Estat i que representen gairebé un 70% de les transferències que reben els 

Ajuntaments de Catalunya.  

La  Llei de Governs i finances locals ha de comportar un repartiment més just entre les 

administracions públiques catalanes, atorgant a les competències locals el 

finançament que li correspon. Cal recordar que del total de transferències als 

Ajuntaments, un 15% provenen de la Generalitat. 

Les convocatòries i la gestió dels Fons Next Generation han posat en evidència, una 

vegada més, que per a garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, visqui on 

visqui, cal vetllar per l’equitat territorial en l’accés i el repartiment de recursos. 

Tres quartes parts dels nostres Ajuntaments, tenen una població inferior a 2.000 

habitants. Però, en canvi, han de garantir els mateixos serveis bàsics que els de més 

població. I els recursos i les eines de les que disposen, no son les mateixes.  

Iniciatives com l’Agenda Rural, l’Estatut del Municipi Rural, la llei de Territori o l’abans 

esmentada Llei de Governs i finances locals, han d’evitar una Catalunya a dues 

velocitats.  

Cal també afrontar d’una manera decidida la dignificació i el reconeixement de la tasca 

de les persones que ens representen en els Ajuntaments. Les electes i els electes 

locals son una part fonamental del nostre sistema institucional i no es té prou present 

tot el que comporta dedicar uns anys de les seves vides al servei de la comunitat. 

Finalment, l’acció conjunta dels Governs locals ha permès impulsar la transformació 

del nostre país al costat de la resta de les institucions. També les entitats 

municipalistes hi han contribuït. Poder oferir de manera conjunta la compra o la 

prestació de serveis, l’assessorament, la formació de tècnics i electes o la defensa 
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conjunta dels interessos locals davant la resta d’administracions, les fan útils al 

municipalisme i a la ciutadania. 

L’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis celebrada a Molins de Rei, va 

aprovar per unanimitat el passat dia 7 d’Octubre una Resolució que concretava totes 

aquestes propostes, que es sintetitzen en aquesta proposta de moció. 

És per aquests motius que el Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, per 

unanimitat, pren els següents 

 ACORDS 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la Llei de 

Governs i finances locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les 

competències i els recursos perquè els Ajuntaments i els Consells Comarcals puguin 

afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que requereix 

l’administració que està més propera al ciutadà.  

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a replantejar de manera estructural el finançament 

dels ens locals, incrementant les transferències que reben els Ajuntaments de la 

participació en els tributs i en els ingressos de l’Estat. Aquest increment ha de pal·liar 

la manca de recursos per fer front a l’augment del cost de l’energia, dels costos de 

l’obra pública o del costos salarials producte de la inflació, entre altres causes. 

TERCER.- Instar als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a que en 

la tramitació de la nova llei que regula l’impost sobre l’increment dels terrenys de 

naturalesa urbana (plusvàlua), s’articuli de manera que es reforci la seguretat jurídica i 

que es garanteixi els ingressos per aquest impost. 

QUART.- Instar al Govern de l’Estat a que compensi la pèrdua d’ingressos que estan 

patint els ens locals per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Béns  de Naturalesa 

Urbana i per l’efecte de les Sentències del Tribunal Constitucional. 

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït del 5% a tots els punts de 

subministrament d’energia dels ens locals de Catalunya (tal com ja s’aplica actualment 

als punts amb potencia contractada de fins a 10KW). 

SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a incorporar l’equitat 

territorial com a criteri transversal de les polítiques públiques que s’impulsin. Cal que 

l’accés i el repartiment dels recursos públics s’adaptin a la realitat territorial del nostre 

país i que tan la ciutadania com els Governs locals dels municipis amb menys població 

tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els de les zones urbanes. 

En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l’execució de la recent aprovada 

Agenda Rural de Catalunya i que s’acceleri l’aprovació de l’Estatut dels Municipis 

rurals. 
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SETÈ.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat i a les cambres legislatives, a 

impulsar la dignificació de la tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar  la 

iniciativa que està impulsant l’Associació Catalana de Municipis amb la redacció de 

l’Estatut de l’electe local, que ha de tractar aspectes com la formació, la capacitació, 

els drets retributius i laborals o la protecció jurídica entre altres, per a dotar de suport, 

reconeixement i recursos als electes locals. 

VUITÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat a reconèixer la tasca del 

municipalisme a la nostra societat. Tan directament a través dels Governs Locals com 

a través de les entitats municipalistes, la defensa dels interessos municipalistes 

contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, aportant-hi els valors de 

la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del municipalisme en òrgans com 

el Consell de Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals, és plenament 

compatible i complementari amb la tasca que les entitats municipalistes porten a terme 

des de fa ja més de quaranta anys. 

I tot això, per a tenir més i millors servis públics, de qualitat i en benefici sempre de la 

nostra conciutadania 

NOVÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 

Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de 

l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus 

grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de 

Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades. 

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA (DEL 2022DECR0000163 AL 
2022DECR000242). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:55:24 al 01:04:48 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 01:04:50 al 01:05:35 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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8.0.- ASSUMPTES FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

No n’hi ha. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

9.0.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 21:00 h , l’Alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, jo com a Secretària n’estenc aquesta acta. 

 
Aquesta acta està complementada pel document d’audio  adjunt a l’expedient,  que 
es troba degudament  signat per aquesta Secretària dins de l’expedient  electrònic  
núm. X2022000735, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la 
sessió. 

 
Vist i plau                                                                             La secretària interventora 
L’alcaldessa 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 01:05:36 al 01:05:45 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 01:41:53 al 01:50:47 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

01:05:46 al 01:41:52 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jK4z44JhyIwHpwUX9Qmm-xiRuhR2V4wS/view?usp=sharing
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