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Ordenança fiscal núm. 1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Fonament i naturalesa 

Aquesta ordenança fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions dels articles 106, 107 
i 108 en relació al 4.1.a i b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de 
règim local i els articles  6.1 i 8.1 a de la  Llei 8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi a l’imposta sobre bens immobles, previst en els articles del 60 al 77 del 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes locals. 

Article 1r. Fet imposable 

1. El fet imposable de l’impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels 
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials: 



 

 

 

 

  a) d’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics a que es trobin afectes 

  b)  d’un dret real de superfície 

    c)  d’un dret real d’usdefruit 

    d)  del dret de propietat 

 2. La realització d’un fet imposable dels apartats anteriors pel seu ordre determinarà la 
no subjecció de l’immoble a les restants. 

 3. La consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns 
immobles de característiques especials està definida a l’article 7 del RD Legislatiu 
1/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós  de la Llei del cadastre immobiliari. 

Article 2n. No subjecció 

No estaran subjectes a aquest impost els béns immobles detallats a l’apartat 5, de l’article 
62 de la Llei 39/88 en la redacció modificada per la Llei 51/2002.i pel RDL 2/2004 pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  en el seu art 61.5. 

Article 3r. Subjectes passius 

a) Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei 230/63, de 28 de desembre, General 
Tributaria, que ostentin la titularitat del dret, que en cada cas sigui constitutiu del fet 
imposable d’aquest impost. 

b)  Són responsables els subjectes que determinen els articles 41 a 43 de la Llei 
General tributària. 

c)  En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable  de l’impost, els bens immobles d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota  tributària en els termes 
previstos en l’article 64 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per rd legislatiu 2/2004 de 5 de març (trhl). Les quotes exigibles  a 
l’adquirent són les corresponents als exercicis  no prescrits. S’entendrà que no han  
prescrit per al nou titular, com a successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes 
de l’ ibi de l’últim any. 

d) A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran 
als compareixents sobre deutes pendents per l’impost sobre Bens immobles 
associats a l’immoble que es transmet, així com de responsabilitat per manca de 
presentació de declaracions. 

e) Els supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix fet 
determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’administració Tributària al 
compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la 
Llei general Tributària. L’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a 
qualsevol dels implicats. 

Article 4t. Exempcions 



 

 

 

 

a) Estaran exempts els béns immobles detallats a l’article 62 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març,  pel que s’aprova el text refós  de la llei reguladora de les hisendes locals, 
sempre que reuneixin les condicions que s’hi especifiquen o que estableixin a les seves 
disposicions complementàries. 

b) Estaran exempts, prèvia sol·licitud, els béns immobles detallats a l’article 62.2 de del 
RD legislatiu 2/2004. 

c) Estaran exempts, prèvia sol·licitud, els béns de que siguin titulars els centres sanitaris 
de titularitat pública directament afectats al compliment dels seus fins específics. 

d) Estaran exempts els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 5,00 Euros. 

f) Estaran exempts els béns de naturalesa rústica, en el cas que per a cada subjecte 
passiu la seva quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el 
municipi sigui inferior a 10,00 Euros. 

Article 5è. Base imposable 

1. La base imposable del impost estarà constituïda per el valor cadastral dels béns 
immobles. 

2. El valor cadastral  dels bens de naturalesa rústica i urbana es fixarà seguint criteris i 
procediments establerts  a la Llei del cadastre immobiliari. Aquest valor podrà ser 
objecte  de revisió, modificació o actualització en els supòsits previstos a l’esmentada 
Llei. 

3. La determinació de la base imposable és competència de la Direcció general del 
Cadastre i es pot recorre davant el tribunal economicoadministratiu competent. La 
interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte, llevat que excepcionalment sigui 
acordada per tribunal competent sempre a sol·licitud de  l’interessat i justificats els 
efectes de difícil reparació de l’acte. 

Article 6è. Base liquidable 

1. Els valors cadastrals podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 
casos  i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals  i en text refós de la Llei del Cadastre immobiliari. 

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions 
que legalment s’estableixen. 

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments  de valoració col·lectiva , 
és competència  de la Direcció general del cadastre i es podrà recórrer  davant el 
tribunal  economicoadministratiu regional de  Catalunya. 

4. L’ajuntament determinarà  la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
discrepàncies  o inspecció cadastral. En aquests casos , la base liquidable es podrà 
notificar conjuntament amb la liquidació tributària corresponent. 

5. S’aplicarà la  reducció de la base imposable d’acord amb l’article 67 del Real  Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

Article 7è. Tipus de gravamen i quota  

1. El tipus de gravamen general aplicables a aquest Municipi seran els següents:  



 

 

 

 

 
a) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústica el 0,73%  
b) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 0,71% 
c) Quan es tracti de béns immobles de característiques especials el 0,96% 

 
2. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen 
definit en l’apartat anterior. 
 
3. La quota líquida s’obtindrà de la minoració de la quota íntegra, per l’import de les 
bonificacions previstes legalment   en l’article 8 de la present ordenança. 
 
4. S’estableix un recàrrec del 50% sobre  la quota líquida dels béns immobles urbans d’ús 
residencial desocupats amb caràcter permanent, que s’aplicarà d’acord amb el què 
disposa el paràgraf tercer de l’apartat 4 de l’article 73 de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. Aquest recàrrec que s’exigirà als subjectes passius del tribut i al qual 
resultaran aplicables, en el no previst en aquest paràgraf les disposicions reguladores del 
mateix, es meritarà el 31 de desembre  i es liquidarà anualment per l’ajuntament un cop 
constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte administratiu pel qual es 
declari. Les condicions per les quals es considerarà desocupat un immoble amb caràcter 
permanent, s’han de desenvolupar reglamentàriament, i seran les que s’aplicaran per 
l’ajuntament a l’hora de liquidar el recàrrec indicat. 
 

Article 8è. Bonificacions 

D’acord amb el que possibilita  l’article 73 i 74  del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova  el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals s’estableix les 
següents bonificacions. 

Les bonificacions obligatòries de l’article 73 del RD Legislatiu 2/2004. 

1. Es concedirà una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost, prèvia sol·licitud 
dels interessats i abans del inici de les obres corresponents, els immobles que 
constitueixin l’objecte l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figurin entre 
els béns d’immobilitzat. 

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del inici del període impositiu 
següent en aquell en que  s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, 
sempre que durant aquest període  es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva 
i sense que en cap cas es pugui excedir  de tres períodes impositius 

1. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra als béns immobles VPO, i/o 
equiparats segons normativa de les CCAA, prèvia sol·licitud dels interessats abans de 
l’atorgament de la qualificació definitiva i pel període de tres anys de durada des de la 
data de sol·licitud. 

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l ‘interessa’t , i podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes  impositius de duració 
d’aquella i sorgí  efecte , en el seu cas , des de el període impositiu a aquell en que es 
sol·liciti. 



 

 

 

 

3. Es concedirà una bonificació del 95%a la quota íntegra i en el seu cas del recàrrec 
previst a l’article 153 del RD legislatiu 2/2004 als béns rústics de cooperatives agràries i 
explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei 20/90 de Règim fiscal 
de les Cooperatives. 

Les bonificacions potestatives  de l’art 74 del RD Legislatiu 2/2004 

1. Gaudiran  d’una bonificació del 20% en la quota íntegra del impost els subjectes 
passius que ostentin la condició de titularitat de famílies nombroses, a aquest percentatge 
s’hi afegirà un 5% addicional per cada membre de més del nombre mínim de família 
nombrosa, fins  UN MÀXIM DEL 50%. Per poder gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de 
complir els següents requisits: 

a) La renda de la unitat familiar no pot superar els 36.000,00 anuals. 

b) El valor cadastral de l’immoble haurà d’ésser inferior a 100.000,00€ 

c) A efectes d’aquesta bonificació , tant per la consideració de  família nombrosa com del 
% màxim, es comptabilitzaran  únicament els membres de unitat familiar empadronats. 

d) Caldrà presentar la corresponent sol·licitud de bonificació, durant el primer trimestre de 
cada any. El subjecte passiu titular de la família nombrosa  haurà d’aportar el llibre de 
família i el document acreditatiu per l’administració competent. L’esmentada petició 
s’haurà de renovar anualment. 

2. Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota integra del impost a favor de bens 
immobles urbans ubicats en àrees o zones del municipi  que, de conformitat a la 
legislació i el planejament urbanístic, corresponguin a assentaments de població 
singularitzats per la seva vinculació o preeminència d’activitats  primàries de caràcter 
agrícola, ramader, forestal, pesquer i que suposin d’un nivell de serveis de competència 
municipals, infraestructures o equipaments  col·lectius  inferior a l’existent en  les àrees o 
zones  consolidades del municipi, sempre que els seves característiques  econòmiques 
aconsellin una especial protecció. 

Les característiques diferencials i especials  i l’àmbit dels nuclis de població, àrees o 
zones, així com la tipologia de  les construccions  i usos  necessaris per l’aplicació 
d’aquesta bonificació i la seva durada , quantia anual i resta d’aspectes substantius i 
formals s’especifiquen  seguidament 

Àmbit d’aplicació: Ribes Altes, Batet, Ventolà i Bruguera o explotacions aïllades de Ribes 
de Freser. 

Característiques: IBI  de  la llar familiar, (residència habitual) lligada a l’explotació 
ramadera, agrícola o forestal. 

Activitat vigent  pròpia de la unitat familiar. 

Titulars del IBI  i de l’explotació. 

Sol·licitud anual 

2. En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació s’aplicarà el següent criteri. 



 

 

 

 

Primer s’aplicaran les bonificacions obligatòries d’acord a la normativa vigent, punts a, b, 
c Segon  En segon lloc operaran les potestatives   

Tercer. Cada bonificació operarà sobre la quota líquida derivada de l’aplicació de la 
bonificació anterior. 

Quart: Les bonificacions potestatives de l’article 74 caldrà sol·licitar-les i acreditar-les 
anul·lament  abans del mes 31 de gener de l’any en curs. 

Els beneficis fiscals els quals el seu suport  legal desapareix, es mantindran fins a la fi del 
període reconegut amb la normativa anterior. 

Article 9è.  Meritament i període impositiu 

1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 

2. El període impositiu coincideix amb l’any natural. 

3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, que es produeixen en els béns 
immobles inclosa la modificació de titularitat, tenen efectivitat a partir  de l’any següent 
a aquell e què es produeixen els efectes cadastral. 

4.  

Article 10è. Normes de gestió del impost 

1. Essent competència de l’ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les 
sol·licituds per acollir-s’hi ha de ser presentades a l’administració municipal, davant la 
qual cal indicar així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació 
de règim. 

2. Les liquidacions tributàries són practicades per l’ajuntament, tant les que corresponent 
a valors – rebuts, com les liquidacions per ingrés directe. 

3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós – administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar de la notificació expressa o l’exposició pública dels valors 
corresponents. 
 

4. La interposició de recurs no atura l’acció administrativa pel cobrament, a menys que, 
dins el termini previst per interposar el recurs, l ‘interessa’t sol·liciti la suspensió de 
l’execució de l’acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari. 

No obstant això, en casos excepcionals, l’alcaldia por acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quant el recorrent justifiqui la 
impossibilitat de presentar-ne, o bé demostra fefaentment  l’existència d’errors materials 
en la liquidació que s’impugna. 

Article 11è. Gestió per delegació 

Havent delegat en el Consorci Servei Recaptació Cerdanya – Ripollès, les facultats de 
gestió de l’impost i havent-les acceptat, les normes de gestió contingudes a l’apartat 11, 
anterior, seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada. 

Article 12è. Infraccions i sancions 



 

 

 

 

Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària, les normes que regeixen 
complementen i desenvolupen el present impost i l’ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció Tributària. 

 

Article 13è. Remissió Normativa 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicaran les 
normes que regulen el present impost, l’ordenança General  de Gestió, Recaptació i 
Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i les disposicions que les desenvolupin i 
complementin. 

Article 14.  Vigència 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 29 d´octubre de 2018 i  
publicada en el BOP número 247, de data 28 de desembre de 2018,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

 
Ordenança fiscal núm. 2 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1r. Naturalesa i fet imposable 
 
1.- L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal i de caràcter real, el fet 
imposable del qual és el simple exercici, en el territori nacional, d´activitats 
empresarials, professionals o artístiques.  
 
2.- Als efectes d'aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes de 
caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.  
 
Article 2n. Subjectes passius  
 
1.Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l´article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional 
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.  
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l´estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública.  
 
Article 3r. Responsables  
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d´una infracció tributària o que col.laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l´article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a 
les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d´aquestes entitats.  



 

 

 

 

 
3. En el cas de societat o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d´elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se´ls hagués 
adjudicat.  
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d´aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents :  
 
a) Quan s´ha comès una infracció tributària simple, de l´import de la sanció.  
 
b) Quan s´ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  
 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l´import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.  
 
5. La responsabilitat s´exigirà en tot cas en el termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que 
succeeixen al deutor en l´exercici de les explotacions i activitats econòmiques.  
 
7. L´ interessat que pretengui adquirir la titularitat de l´activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol.licitar de l´Ajuntament certificació dels deutes 
per aquest impost.  
 
Cas que la certificació s´expedexi amb contingut negatiu, el sol.licitant restarà exempt 
de responsabilitat pels deutes de l ´impost existents en la data d´adquisició de 
l´explotació econòmica. 
 
Article 4t. No subjecció 
 
No estaran subjectes al impost les següents activitats detallades en l’art 81. del  RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals:  
 

1. L’alteració de béns integrants de l’actiu fix de les empreses que figurin 
degudament inventariats a l’ immobilitza’t, amb més de dos anys d’antel.lació a 
la data de la transmissió i la venda de béns  d’ús particular  i privat del venedor  
sempre que els hagi utilitzat durant un període igual de temps. 

2. Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis  
professionals. 

3. Exposició d’articles amb finalitat exclusiva de decoració dels establiments. 
4. La realització un sol acte o operació aïllada de venda  al detall. 
5. La utilització de mitjans de transport propis i la reparació en tallers propis 

sempre que no suposi la prestació de serveis a tercer. 
 

Article 5è. Exempcions 

1.Estan exempts de l´impost :  



 

 

 

 

A) L´Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 
Autònoms de l´Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals. 

B) Els subjectes passius que iniciïn l´exercici de la seva activitat en territori espanyol, 
durant els dos primers períodes impositius d´aquest import en què es dugui a terme 
l´activitat. No es considerarà que s´ha produït l´inici de l´exercici d´una activitat en els 
següents supòsits :  

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

a) Fusió, escissió o aportació de branques d´activitat.  

b) Transformació de societats.  

c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l´explotador quan l´anterior 
titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l´activitat en 
la nova entitat.  

d) Successió en la titularitat de l´explotació per part de familiars vinculats a 
l´anterior titular per línia directa o colateral fins el segon grau inclusiu.  

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

a) Quan l´alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l´impost.  

b) Quan l´alta sigui conseqüència d´una reclassificació de l´activitat que 
s´estava exercint.  

c) Quan l´alta suposi l´ampliació o reducció de l´objecte material de l´activitat 
que ja s´estava realitzant.  

d) Quan l´alta sigui conseqüència de l´obertura d´un nou local per a la 
realització de l´activitat per la qual ja s´estava tributant.  

C) Els següents subjectes passius : 

 - Les persones físiques.  

- Els subjectes passius de l´Impost sobres societats, les societats civils i les entitats de 
l´article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis 
inferior a 1.000.000 €. 

 - Quant als contribuents per l´Impost sobre la renda de no residents, l´exempció 
només afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre 
que tinguin un import net de xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. A efectes de 
l´aplicació de l´exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents 
regles :  

1ª ) L´import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l´article 191 del 
Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 



 

 

 

 

1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la 
prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes 
les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l´Impost sobre el valor 
afegit i altres impostos directament relacionats amb l´esmentada xifra de negocis.  

2ª ) L´import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 
l´Impost sobre societats o dels contribuents per l´Impost sobre la renda de no 
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de 
presentació de declaracions per aquests tributs l´any anterior al de l´acreditament de 
l´Impost sobre activitat econòmiques. En el cas de les societat civils i les entitats a què 
es refereix l´article 33 de la Llei general tributària, l´import net de la xifra de negocis 
serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l´acreditament d´aquest import. 
Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l´any natural, l´ import net 
de la xifra de negocis s´elevarà a l´any.  

3ª) Per al càlcul de l´import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt 
de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. No obstant, quan l´entitat 
formi part d´un grup de societat en el sentit de l´article 42 del Codi de Comerç, l’import 
de la xifra de negocis es referirà al conjunt d´entitats que pertanyin al grup. A aquests 
efectes es defineix el grup de societats com l´integrat per la societat dominant i una o 
vàries societats dominades. Es considera dominant a la societat mercantil que sigui 
soci d´una altra societat, respecte de la qual:  

a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d´acords 
celebrats amb altres socis.  

b) Tingui una facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l´ 
òrgans d´administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la 
majoria de membres de l´òrgan d´administració. Són societats dominades les 
que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així 
com les successivament dominades per aquestes.  

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

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d´ordenació i supervisió de les 
assegurances privades.  

E) Els organismes públics d´investigació i els establiments d´ensenyament en tots els 
seus graus costejats íntegrament amb fons de l´Estat, de les Comunitats Autònomes o 
de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d´utilitat pública i els 
establiments d´ensenyament en tots els seus graus que, mancant d´ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d´escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, 
per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
ensenyament, sempre que l´import d´aquesta venda, sense utilitat per a cap particular 
o tercera persona, es destini exclusivament, a l´adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l´establiment.  



 

 

 

 

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 
de lucre, les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que 
per a l´ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels disminuïts realitzin, encara 
que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que 
l´import d´aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es 
destini exclusivament, a l´adquisició de matèries primes o al sosteniment de 
l´establiment.  

G) La Creu Roja.  

H) Els subjectes passius als que els sigui d´aplicació l´exempció en virtut de tractats o 
convenis internacionals.  

I) A l´empara del que disposa l´article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitat lucratives i des incentius fiscals al mecenatge, 
estaran exempts, per les explotacions econòmiques detallades en l´article 7 de 
l´esmentada llei, els que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat 
específica, les següents entitats sense finalitat lucratives, sempre que compleixin els 
requisits establerts a l´article 3 de la mateixa llei :  

a. Les fundacions.  

b. Les associacions declarades d´utilitat pública 

c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es 
refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional pel 
desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 
associacions.  

d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions.  

e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d´àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 
comitè paralímpic espanyol.  

f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitat lucrativa a què es 
refereixen les lletres anteriors.  

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l´apartat 1 
anterior, no estaran obligats a presentar declaració d´alta en la matrícula de l´impost.  

3. Per a l´aplicació de l´exempció prevista a la lletra C) de l´apartat 1 anterior, el 
Ministre d´Hisenda establirà els supòsits en què s´exigirà la presentació davant 
l´Agència Estatal d´Administració Tributària d´una comunicació fent constar que es 
compleixen els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no 
s´exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuent per l´Impost sobre la renda de les 
persones físiques. 4. Els beneficiaris regulats en les lletres B), E) i F) de l´apartat 1 
anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 5. 
L´aplicació de l´exempció de la lletra I) de l´apartat 1 anterior estarà condicionada a 
que l´entitat comuniqui a l´ajuntament que s´ha acollit al règim fiscal especial i al 



 

 

 

 

compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Article 6è. Exempcions 
 
1. Sobre la quota de l´impost s´aplicaran les bonificacions recollides a l´article 88.1 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals i que s´indiquen a continuació:  
 

a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d´aquelles i 
les societat agràries de transformació tindran la bonificació prevista a la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.  
 

b) Una bonificació del 50% de la quota corresponent, pels qui iniciïn l´exercici de 
qualsevol activitats professional, durant els cinc primers anys d´activitat 
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament 
d´aquella. El període d´aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc 
anys des de la finalització de l´exempció prevista a l´article 82.1.b) d´aquesta 
Llei.  

 
2. També s´aplicaran sobre la quota de l´impost les següents bonificacions recollides a 
l´article 88.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals:  
 

a. Una bonificació per creació de llocs de treball del 50% de la quota 
corresponent, pels subjectes  passius  que tributin por quota municipal  i que 
hagin incrementat el promig de la  seva plantilla de treballadors amb contracte 
indefinit durant el període  impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la 
bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.   
 
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les 
bonificacions a que es refereix l’apartat 1 d’aquest article. 
 

b. Una bonificació del 50% de la quota corresponent pels subjectes passius que 
tributin per quota municipal i que:    

 
- Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions d’aprofitament 
d’energia renovables  o sistemes de cogeneració. A aquest efectes  es 
consideren  instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables  
les contemplades i definides com a tals en el Pla de foment de les energies 
renovables. Es consideren  sistemes de cogeneració els equips  i 
instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia 
tèrmica útil. 
- Realitzin  les seves activitats industrials des de l’inici de la seva activitat o 
per trasllat posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més 
poblades del terme municipal. 
 
- Estableixin un pla de transport per als seus treballadors  que tingui per 
objecte  reduir el consum d’energia i les emissions causades pel 
desplaçament al lloc de treball i fomentar els mitjans de transport més 
eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. 

 



 

 

 

 

Aquesta bonificació s’aplicarà  a la quota resultant  d’aplicar, en tot cas, les 
bonificacions a que es refereix  l’apartat 1 d’aquest article  i l´apartat a) anterior. 
 
3. A l´empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l´impost, quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió 
restin tancats més de tres mesos per la realització d´obres majors per a les quals es 
requereixi l´obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en 
proporció al nombre de dies que resti tancat el local.  
 
4. A l´empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l´impost, quan es dugui a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en 
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 
80% de la quota corresponent, atenent al grau d´afectació dels locals per les dites 
obres. 
 
Article 7è. Procediment de concessió d´exempcions i bonificacions 
 
1. Les sol.licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 5è 
i 6è d´aquesta ordenança amb caràcter pregat s´han de presentar, juntament amb la 
declaració d´alta en  l´ impost a l´entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran 
d´anar acompanyades de la documentació acreditativa.  
L´acord pel qual s´accedeixi a la petició fixarà l´exercici des del qual el benefici s´entén 
concedit.  
 
2. Els beneficis sol.licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa 
tindran efectes des de l´inici del període impositiu a què es refereix la sol.licitud, 
sempre que en la data de l´acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits 
legalment exigibles per la gaudiment de l´exempció.  
 
3.Les reduccions regulades en els apartat 3 i 4 de l´article anterior es concediran per 
l´Ajuntament a sol.licitud dels contribuents afectats. L´acord de concessió fixarà el 
percentatge de reducció i inclourà, si s´escau, el reconeixement del dret a la devolució 
de l´import reduït. 
 
Article 8è. Quota tributària 
 
1.La quota tributaria serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l´impost,  els coeficients 
de ponderació i situació que es detallen a continuació i les bonificacions establertes en 
aquesta ordenança. 
 
2.Sobre la quota fixada per les tarifes del impost s’aplica primer un coeficient de 
ponderació determinat en funció del import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu. Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre: 
 
Import net de la xifra de negocis (euros) coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 
Des de  5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a  50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins  a 100.000.000 1,33 
Mes de 100.000.000,00 1,35 
Sense Xifra neta de negoci 1,31 



 

 

 

 

Als efectes de l´aplicació d´aquest coeficient, l´import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d´activitats econòmiques exercides pel 
mateix i es determinarà d ´acord amb allò previst en la lletra C) de l´apartat 1 de 
l´article 5è d´aquesta ordenança. 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l´apartat 
anterior d´aquesta ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l´activitat econòmica, s´estableix la taula de 
coeficients següents: 

a) Situats en carrers qualificats de 1ª. Categoria: 1,76 

a.1) Aquests carrers de 1ª Categoria són tot el nucli urbà a excepció de 
les vies publiques qualificades de 2ª. Categoria. 

b) Situats en carrers qualificats de 2ª. Categoria: 1,61 

b.1) Els carrers  de 2ª. Categoria, són: Veïnats Ribes Altes, Ventolà, 
Batet, Bruguera i Carretera de Queralbs.  

Article 9è. Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta, en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins el final de l'any natural. 
 
2. L'impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran  
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament 
de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, en el supòsit del qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que  resten per finalitzar 
l’any, inclòs  el de començament de l’exercici de l’activitat. 
 
També, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat,  les quotes  seran 
prorratejades per trimestres naturals. La devolució de la part de la quota corresponent 
als trimestres naturals en els que no s’hagués exercit l’activitat, exclòs aquell en el que 
es produeixi aquest cessament, s’haurà de sol·licitar de forma expressa pel subjecte 
passiu. 
 
Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions 
aïllades, l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d’elles. 
 
Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost. Aquesta gestió 
comprèn les funcions de concessió i denegació d’exempcions, realització de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s’interposin contra els susdits 
actes, i actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent. 
 

2. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els 
interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de: 
 



 

 

 

 

a) La data de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe. 
b) La finalització del període de pagament voluntari, en el cas que el tribut       
s’accioni mitjançant padró. 

 
3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat 
que, dins el termini previst per interposar-los, l ‘interessa’t sol·liciti la suspensió de 
l’execució de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient. 
No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan competent pot acordar la suspensió 
del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de presentar-la o demostri deferentment que hi ha errors materials en la 
liquidació que s’impugna. 
 
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel 
Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de 
desembre. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat d’ingrés 
s’iniciarà la via de constrenyiment i s’aplicarà el recàrrec establert en la Llei General 
Tributària. 
 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment 
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés. Aquest interès s’aplicarà sobre 
el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que 
disposa l’article 58.2.c) de la Llei General Tributària. 
 
Article 11è. Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l’Ajuntament o l’ ens al qual hagi 
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que comprendran la 
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, 
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades 
contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per 
quota municipal. 
 
Article 12è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingudes a l´article 10è. seran 
aplicables a les actuacions que ha de fer l´Administració delegada.  
 
2. Quan l´Administració estatal hagi delegat a la Diputació de Girona les funcions de 
gestió censal, l´Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions 
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d´acord amb el 
que disposi la normativa d´aplicació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l´Organisme de Gestió 
Tributària s´ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis que delegaren les seves 
facultats. 
 
Article 13è.  Infraccions i sancions 



 

 

 

 

 
Es procedirà d’acord amb allò que preveu la LGT, la legislació complementària  i 
l’ordenança  general de gestió, inspecció i  recaptació  de l’administració delegada. 
 
Disposició final  

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 29 d´octubre de 2018 i  
publicada en el BOP número 247, de data 28 de desembre de 2018,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 3 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Article 1r.  Fonament legal 

Aquesta ordenança fiscal s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106 en relació 
amb el 4.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local i els 
seus articles 6.1 i 8.1a  de la Llei 8/1987 i del 15 i següents del RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi  al impost sobre vehicles de tracció mecànica , previst en els articles del 
94 al 99 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable del impost en aquest ajuntament la titularitat de vehicles 
de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol quina sigui la 
seva classe i categoria que tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest 
terme municipal. 

Es consideren vehicles aptes  per a la circulació tots els que siguin matriculats en els 
registres públics corresponents  i mentre no en siguin donats de baixa. Als efectes 
d’aquest impost també es consideren aptes els vehicles  amb permisos temporals i 
matrícula turística. 

No subjecció  

 No estan subjectes al impost: 

a) Els vehicles que havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu 
model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions , 
certàmens o carreres  limitades els d’aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats pe vehicles de tracció mecànica , amb 
càrrega útil no superior als 750 Kg. 

Article 3r. Subjectes passius 



 

 

 

 

Són subjectes passius del impost en aquest municipi les persones físiques, les 
jurídiques i els ens als que es refereix l’article 35.4 de la Llei General tributària, a nom 
dels quals  consti el permís  de circulació. 

Article 4t. Exempcions i bonificacions 

a) Exempcions 

Estaran exempt d’aquest impost els detallats en l’article 93.1 del RDL 2/2004 Reguladora 
de les Hisendes locals. 

En el supòsit de l’exempció per a vehicles per persones de mobilitat reduïda 
contemplada a la lletra e.) de l’article abans esmentat caldrà justificar a l’ajuntament, 
prèviament, mitjançant certificat de minusvàlida emès per una autoritat competent, 
aquest extrem per part de l ‘interessa’t. 

b) Bonificacions  

1. Gaudiran d’una bonificació del 100% pel vehicles històrics o aquells que tinguin una 
antiguitat mínima  de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, 
o si aquesta no es conegués, prenent com a tal la de la seva primera matriculació, o 
bé, en el seu defecte la data en què el model de vehicle en qüestió es va deixar de 
fabricar. 

Per gaudir de la bonificació s’haurà de presentar sol·licitud  que justifiqui els requisits 
necessaris, i a més a més caldrà acompanyar la següent documentació: 

- Fotocòpia del permís de circulació 

- Targeta tècnica del vehicle 

2. Gaudiran d’una bonificació  del 50% de la quota de l’impost: 

Els titulars de vehicles elèctrics, biomodals, solars, amb pila d’hidrogen o que utilitzin 
fonts d’energia alternatives i/o combustibles ecològics menys  contaminants, com ara 
el metà, a excepció expressa del biodièsel. 

Els titulars de vehicles que, demostrin  haver incorporat  un catalitzador al seu 
automòbil per tal de poder utilitzar gasolina sense plom, sempre i quant els automòbils 
no el portin incorporat de sèrie i ho demostrin amb la fitxa tècnica del vehicle. 

Tots els titulars de vehicles que, tenint aire condicionat amb CFC el retirin  o el canviïn  
per un altre sistema sense CFC. 

Article 5è. Base imposable. Base  liquidable. Tipus de gravamen. Quota 

1.  La base imposable del impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva 
potència o capacitat 

2. Les quotes del quadre de tarifes del impost fixat en l’article 95.1 del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient segons l’article 95.4 del 
mateix RDL (1.99). 



 

 

 

 

3. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior,  el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 

 

  QUOTA € 

turismes    

  menys de 8 cf 25,24 

  8 fins 11,99 cf 68,16 

  12 a 15,99 cf 143,88 

  16 a 19,99 cf 179,22 

  Mes de 20 cf 224,00 

autobusos   

  menys de 21 places 166,60 

  21 a 50 places 237,28 

  mes de 50 296,60 

camions   

  
menys 1000 Kg 
càrrega útil 84,56 

  1000 a 2999 166,60 

  2999 a 9999 237,28 

  mes de 9999 296,60 

tractors   

  menys de 16cf 35,34 



 

 

 

 

  de 16  fins a 25 cf 55,54 

  mes de 25 cf 166,60 

remolcs   

  
De menys de  1000 
C.u 35,34 

  de 1000 a 2999Kg C.u 55,54 

  mes de 2999 Kg c.u 166,60 

motocicletes   

  Ciclomotors 8,84 

  fins a 125 cc 8,84 

  de 125 a 250 cc 15,14 

  de 250 a 500cc 30,30 

  de 500 a 1000 cc 60,58 

  mes de 1000cc 121,16 

 

4. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establert d’acord amb el que 
disposa l’annex V del reglament  general de Vehicles RD 2822/1988 de 23 de 
desembre. 

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

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

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

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



 

 

 

 

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

d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord amb la seva 
capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per 
a la circulació des del moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent 
per part de la delegació d’indústria o en tot cas, quan estiguin realment en 
circulació. 

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques 
sense ésser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció 
mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors. 

f) S’entén també per tractors els “tractor camions” i els tractors d’obres i serveis. 

5. La quota que correspongui es prorratejarà  per trimestres naturals  en els casos  de 
primera  adquisició o de baixa definitiva del vehicle. També correspondrà el prorrateig 
en els supòsits de baixa temporal per substracció o robatori del vehicle , així com en 
els casos de  baixa per exportació des del moment en què a trànsit es produeixi 
aquesta baixa temporal o per exportació. 

Article 6è.  Meritament 

El impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat dels cas de primera 
adquisició dels  vehicles que es merita el dia en que es produeix l’adquisició. 

Article 7è. Període impositiu 

1. El impost s’acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat el cas de primera 
adquisició del vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició. 

2. En aquest últim cas o per baixa del vehicle, el import de la quota del impost es 
prorratejarà per trimestres naturals. 

3. També hi haurà prorrateig de la quota per baixa temporal del vehicle, per 
substracció o robatori, prèvia acreditació d’haver presentat la baixa temporal davant 
la Jefatura Provincial de Trànsit. 

 
Article 8è. Gestió  

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària, correspon a l’ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. 

2.   El pagament del impost s’acreditarà per qualsevol dels següents mitjans: 

a) Rebuts tributaris. 

b) Cartes de pagament 

c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l’interior del vehicle del 
model i tipus que el municipi estableixi. 

d) Targetes exhibides en un lloc visible. 

3. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de 
manera que  s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes 
passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies 



 

 

 

 

que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació 
segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la 
relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que 
s’escaigui i la realització de la mateixa. S’acompanyarà la documentació acreditativa 
de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i 
el Document Nacional d’identitat o el Codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. 

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

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

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

Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per 
l’ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de 
domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que 
afecti la seva classificació als efectes d’aquest impost. 

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

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

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

10. Quan s’hagin delegat les competències de gestió tributària per part de l’ajuntament 
titular del tribut, el SGTC podrà excloure de manera temporal o definitiva del padró 
fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, els casos en què es consideri 
provada la manca d’aptitud per circular, i per tant, es pugui concloure que estan fora 
de circulació, sempre que es compleixin totes les condicions següents: 

1) Que l’antiguitat del vehicle superi els 12 anys. 



 

 

 

 

2) Que el vehicle no hagi passat la inspecció tècnica corresponent en els darrers 4 
anys. 

3)  Que el vehicle no tingui l’assegurança obligatòria vigent. 

4) Que el vehicle no tingui cap multa que posi de manifest la seva circulació en els 
darrers 4 anys . 

5) En relació amb els rebuts de l’IVTM generats per raó de la titularitat del vehicle, que 
s’hagin acumulat quatre o més anys d’impagaments. 

6)  En relació amb l’expedient executiu tramitat per raó de l’impagament dels rebuts de 
l’IVTM, que el crèdit tingui la consideració d’incobrable. 

 
Article 10è. Gestió per delegació 

Si l’ajuntament delega en el Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès les 
facultats de gestió del impost i aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol 
anterior seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració 
delegada. 

Article 11è. Infraccions i sancions 

Es consideren infraccions específiques  d’aquest impost la no presentació de les 
declaracions  liquidacions o que aquestes resultin incorrectes. 

Es procedirà segons el que preveu la LLEI General tributària i l’ordenança  general de 
gestió, recaptació i inspecció tributària. 

Article 12è. Remissió normativa 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’aplicarà 
l’ordenança general de  gestió, recaptació i inspecció tributària , la Llei general 
tributària i disposicions que els desenvolupin  i complementin. 

Article 13è.  Vigència 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 12 de setembre de 2016 i 
publicada en el BOP número 215, de data 10 de novembre de 2016,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2017 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 4 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
Article 1r.  Disposició general 
 
La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’art. 106 en relació als 
4.b i 5.e c  de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els 
art. 6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya 



 

 

 

 

i 15 i següents del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós  de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi a l’ impost  sobre construccions , Instal·lacions i obres previst en els 
articles 100 i 103  del RD  legislatiu 2/2004  de 5 març pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
El fet imposable de l'impost ve determinat per la realització, dins el terme municipal, de 
Ribes de Freser de qualsevol construcció, obra o instal·lació per a la qual s’exigeixi 
llicència municipal d'obres o  urbanística, o bé, presentar una comunicació prèvia o 
declaració responsable, sense perjudici que s´hagin obtingut o presentat o no les 
llicències, comunicacions o declaració esmentades, sempre que l´atorgament de la 
llicència o el control posterior de l´activitat sigui de competència municipal.  
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius del present impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats definides a l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin promotor de la 
construcció, instal·lació o obra siguin o no propietaris  de l’immoble  sobre el que es 
realitzi aquesta. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de promotor de la 
construcció, instal.lació o obra, qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització.  
 
En el supòsit de què la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquests, els 
que sol·licitin les corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies 
o declaracions responsables, o els que realitzin les construccions, instal.lacions o 
obres. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. L´esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l´Ajuntament en el moment de sol.licitar la preceptiva llicència d´obres o urbanística o 
de presentar la comunicació prèvia o declaració responsable i, en qualsevol cas, 
abans de l´inici de la construcció, instal.lació o obra.  
 
Article 4rt. Successors i responsables 
 
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a 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.  
 
Les obligacions tributàries pendents s´exigiran als successors de les persones físiques 
o jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària.  
 



 

 

 

 

Article 5è. Base imposable, quota i acreditació 
 
La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra, d’acord amb l’establert a l’article 102 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, regulador del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per a la determinació de la base es tindran en compte el pressupost de les obres i 
instal·lacions, que haurà d’aportar-se en el moment de la sol·licitud o comunicació 
prèvia o declaració responsable. Aquest import haurà d’estar justificat en la sol·licitud 
de forma detallada amb indicació de les partides d’obra, amidament i preu unitari, i 
amb suficient detall per ésser avaluades, i si el tècnic municipal considera preus 
anormals o no estan degudament justificats o detallats,  es podrà calcular conforme al 
que estableix l’annex I i II d’aquesta ordenança, i en cas de dubte prevaldrà aquest 
últim criteri.  
 
Tot això sotmès a la comprovació municipals que pugui efectuar-se a la vista de les 
obres efectivament realitzades i de l’import d’aquestes. 
 
La base liquidable és el cost real  i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres 
(sense IVA). 
 
L´impost  s´acredita en el moment d´ inicar-se la construcció, instal.lació o obra encara 
que no s´hagi obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia o declaració 
responsable corresponents.. 
 
Article  6è. Tipus de gravamen 
 
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable  al tipus de gravamen,  
d’acord amb l'establert a l’article 102 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
El tipus de gravamen és del 3,64% del pressupost, amb una quota mínima de 30,00 
euros.  
 
Article 7è.  Bonificacions 
 
Es podrà establir una bonificació de fins a 95 per cent de la quota de l’impost a favor 
de les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de 
foment ( reformes per a instal·lació de nova activitat comercial) de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. 
L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal i de concessió de la 
bonificació, la qual haurà de ser sol·licitada prèviament pel subjecte passiu, 
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. 
 
S’estableix una bonificació en la quota del 90% per les obres d’arranjament i 
rehabilitació de façanes. 
 
S’estableix una bonificació en la quota del 75% per la construcció, reforma i/o 
ampliació d’edificis, locals o habitatges deguts a una necessitat assistencial, 



 

 

 

 

degudament  acreditada i destinats a persones amb un grau de discapacitat 
permanent superior al 50% per mobilitat reduïda. 
Per poder acollir-se a aquesta bonificació  caldrà que el nivell de renda de la unitat 
familiar sigui inferior  o igual , al resultat d’aplicar el coeficient  de 3,5 sobre el salari 
mínim interprofessional. 
 
S’estableix una bonificació en la quota del 50% per les instal·lacions i obres de reforma  
o millora , l’objecte exclusiu  de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics 
solars fotovoltaics per ús domèstic/autoconsum.  
L’acompliment d’aquests requisits s’hauran de justificar amb informe tècnic elaborat 
per un professional competent  amb la matèria i avaluat pels serveis tècnics 
municipals, adjuntar-lo  a la sol·licitud de bonificació. 
 
5. S’estableix una bonificació en quota del 20% per les obres de rehabilitació 
d’habitatges, realitzades d’acord amb la normativa aplicable a les deduccions de 
l’IRPF. 
 
Article 8è. Meritament 
 
L’impost es merita el dia en què comença la construcció, instal·lació o obra, encara 
que no s’hagi obtingut la corresponent llicència municipal o realitzat la comunicació 
prèvia o declaració responsable corresponents.  
  
Article 9è. Període impositiu 
 
És el d’execució de l’obra o sigui, el període que va des del començament fins a 
l’acabament de les construccions, instal·lacions i obres que es realitzin, dates que 
s’han de comunicar a l’administració municipal. 
 
Es considerarà com a data  de finalització de les obres:  
 
a) La data d’acabament de les obres que acreditin el subjecte passiu mitjançant la 
certificació de final d’obra. 
b) La data de termini de la llicència urbanística o d’obres. 
c) La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització o d’utilització efectiva de la 
construcció, instal·lació o obra. 
d) La data de desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència 
municipal.  
 
Article 10è. Devolució de l’impost 
 
Totes les llicències que es concedeixin per a construccions i obres tindran fixat un 
termini per començar-les i acabar-les. 
 
Si la llicència no estableix data d’inici aquesta serà de tres mesos des de la seva 
notificació i el termini per liquidar-la de tres dies des de la seva notificació. 
Transcorregut aquest termini sense haver iniciat les obres i haver liquidat l´import de 
l´impost municipal s’entendrà que es desisteix  i aquesta caducarà. 
 
En  el termini fixat per acabar-les, quedaran caducades les llicències a menys que 
anticipadament se sol·liciti i s’obtingui pròrroga reglamentària. 



 

 

 

 

La denegació de la llicència o desistiment de l‘interessat abans d’iniciar les obres 
donarà lloc a la devolució de les quotes satisfetes en concepte de l’impost, però no de 
la taxa d’administració de documents. 
 
En cas de desistiment de les obres, es practicarà liquidació definitiva per la part 
executada. 
 
Donat el cas que es reinicien les obres de les quals s’havia  desistit  o si  s’ha deixat 
caducar la llicència municipal, s’haurà de sol.licitar una nova llicència i autoliquidar  
l´impost sobre construccions, instal.lacions i obres per la part de les obres,  
construccions o instal·lacions  que restin per executar, amb l’aplicació del cost 
actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova data de meritació que serà la de 
reinici de les obres.  
 
Article 11è. Garanties 
 
Per determinar la quantia que s’ha de satisfer com a garantia de la reconstrucció de 
paviments a la via pública, es defineix amb un mínim de 300,00 €. Donat el cas de 
nova urbanització, la garantia serà sobre el cost determinat pels serveis tècnics 
municipals.  
 
Donat el cas d’obres que comportin moviments de terres i  transport d’aquestes terres,  
caldrà dipositar una fiança en concepte de neteja i condicionament posterior de la via 
pública, per la quantitat mínima de 600,00 €. 
 
Per al correcte gestió de residus, caldrà dipositar la quantia mínima de 300,00 €. 
 
Queda a criteri del tècnics municipals  el requeriment  d’una garantia superior. 
 
De conformitat amb  el que estableix el Decret 201/1994 de 26 de juliol, reguladora del 
enderrocs i residus de la construcció:  
 
“Estaran exempts de prestació de la fiança les empreses de construcció que gestionin 
els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les 
organitzacions  empresarials del sector de construcció de la qual sigui membre. També 
estaran exempts si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència”. 
 
Article 12è. Normes de Gestió 
 
S’estableix el sistema d’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació 
provisional a compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o 
de la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable, o d´inici de la 
construcció, instal.lació o obra quan no s´hagin realitzat els tràmits esmentats. 
 
A tal fi els subjectes passius estaran obligats a presentar una declaració liquidació que 
haurà de contenir els elements tributaris  imprescindibles per a la liquidació de l’impost 
així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on es realitzi o 
s’hagi de realitzar la construcció, instal·lació o obra. 
 
La base liquidable provisional és el pressupost calculat d’acord als mòduls especificats 
en la present ordenança. 
 



 

 

 

 

L’autoliquidació no es presentarà juntament amb la documentació necessària per a 
tramitar la llicència o la comunicació prèvia o declaració responsable, sinó amb 
posterioritat, un cop fixada pel tècnic municipal la base liquidable de l’impost d’acord 
amb els mòduls esmentats, i sempre abans de la concessió de la corresponent 
llicència. 
 
Serà requisit indispensable per a la tramitació de la llicència d’obres o de la connexió 
de desguassos, l’acreditació  d’haver satisfet la corresponent autoliquidació. 
 
L’ingrés de l’autoliquidació no pressuposa en cap cas la concessió de la llicència. Si 
aquesta fos denegada, el sol·licitant podria demanar la devolució de l’import que 
correspongués retornar. 
 
Per altra banda, no es poden iniciar les obres sense estar en possessió de la llicència 
corresponent, en el cas que aquesta sigui necessària.  
 
Un cop acabada  l’obra , el tècnic director  o bé,  el subjecte passiu hauran de fer una 
nova declaració on constarà el valor de els construccions, instal·lacions i obres 
realment executades i costos reals i efectius. Aquest nou pressupost constituirà la 
base liquidable definitiva. Sobre aquest base es practicarà la liquidació definitiva  que 
comprendrà una quantitat a ingressar o retornar segons el cas. 
 
En cas  de caducitat  de la llicència  en obres acabades,  caldrà obligatòriament  o bé, 
recuperar l’estat original del solar o  bé, deixar l’edificació en estat finalitzat 
externament d’acord amb el projecte presentat, quedant expressament prohibit deixar 
les edificacions en situació externa  de “cadàver”.  
 
El promotors caldrà que executin l’esmentat en el paràgraf  anterior  dins la pròpia 
llicència, en la seva pròrroga, o si es el cas,  mitjançant la sol·licitud d’una nova 
llicència en el termini màxim de tres mesos des de l’acabament del darrer termini . 
 
L’incompliment del present podrà comportar l’obertura d’un expedient de disciplina 
urbanística. 
 
Una vegada acabada l’obra,  el subjecte passiu haurà de presentar el full 
d’abocaments de runes. 
 
L’obligació de presentar l’autoliquidació pel cas d’inici de les obres, construccions o 
instal·lacions per a les quals no s’hagi sol·licitat prèvia llicència, coincidirà amb el 
termini de requeriment per a la presentació de la sol·licitud de llicència i en el seu 
defecte, amb el termini d’un mes des de l’inici de les obres. 
 
Les obres, instal·lacions o construccions realitzades amb posterioritat al termini 
d’execució fixat a la pròpia llicència o en el de l’autorització de pròrroga, donaran lloc al 
naixement d’un nou fet imposable. 
 
La llicència de primera utilització quedarà supeditada a la resolució favorable  per part 
de l’Ajuntament i a l’ingrés  per part de l ‘interessa’t de la liquidació  definitiva. 
 
Article 13è. Documentació 
 



 

 

 

 

La documentació necessària per a la tramitació de la llicència d’obres i comunicació és 
la que es detalla en els següents apartats: 
 

a) Per al règim de llicència d’obres s’haurà d’aportar la següent documentació, 
sens perjudici d’altra que sigui preceptiva per la naturalesa de l’obra o 
instal·lació: 

- Projecte tècnic subscrit per persona amb la titulació  i habilitació 
corresponent. 

- Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut de les obres 
- Assumeix de la direcció i direcció de l’execució de les obres per tècnic 

competent. 
- Designació de coordinació de seguretat i salut de les obres. 
- Full d’estadística d’edificació i habitatge. 
- Si el projecte tècnic no està sotmès a visat obligatori per part de col·legi 

professional s’aportarà declaració responsable del tècnic conforme té la 
titulació habilitant per la redacció del projecte. 
 

b) Per al règim de comunicació d’obres: 
 

- Sol·licitud degudament emplenada, amb indicació de les dades del 
sol·licitant complerta, referència cadastral de la parcel·la afectada per 
les obres, indicació dels usos actuals. 

- Memòria tècnica que descrigui les obres amb suficient detall i s’indiqui 
el pressupost de les mateixes o pressupost/os de tots els contractistes 
que intervindran en les obres on es detallin suficientment per ser 
valorades les actuacions. 

- Fotografies de la situació actual de l’objecte de les obres. 
- Declaració responsable conforme l’establert en l’apartat 14è d’aquesta 

ordenança. 
 

c) Quan les persones que presentaran la documentació sigui diferent del 
sol·licitant s’haurà d’aportar una autorització de representació del sol·licitant del 
títol degudament signada per ambdues persones.  
En el cas de persones jurídiques s’aportarà l’escriptura de poders del 
representant i la fotocòpia del NIF del representant. En el cas de que la 
persona que presenta la documentació sigui diferent que el representant es 
procedirà igual que en l’apartat anterior. 
Si el sol·licitant és una comunitat de propietaris s’haurà d’aportar l’acta de la 
comunitat que acrediti la representació per part de la persona presentadora de 
la documentació. 

 
Article 14è. Declaració responsable de la comunicació d’obres i instal·lacions 
 
La persona que comunica les obres haurà de presentar una declaració responsable en 
el que indiqui: 
 

1. Que és coneixedora de la situació urbanística vigent de l’edifici, terreny o solar 
on s’executaran les obres, les quals són admissibles d’acord amb el que 
s’estableix amb el Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de 
Ribes, les ordenances municipals  i a les normes sectorials d’aplicació. 



 

 

 

 

2. Que es compromet a la correcta gestió dels residus d’enderroc i construcció 
conforme la legislació vigent, i a la presentació del certificat del gestor autoritzat 
de residus a la finalització de les obres. 

3. Que les obres que es volen dur a terme estan incloses ens els supòsits 
sotmesos a règim de comunicació prèvia, sens perjudici de la necessitat 
d’autorització per part d’altres administracions competents. 

4. Que les obres no requereixen la redacció d’un projecte per part d’un tècnic 
competent per tenir escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no 
tinguin caràcter residencial ni públic i es desenvolupen en una planta, i no 
suposen un canvi d’ús de l’edifici. 

5. Que l’edifici objecte de les obres no està catalogat, ni en cap inventari de 
protecció del patrimoni, així com en zones especialment protegides. 

 
Article 15è. Compatibilitat 
 
El present impost és compatible amb l’exigència de taxa per a l’obtenció de llicència 
urbanística o per a la d’obertura d’establiments. 
 
Article 16è.  Gestió per delegació  
 
Si la gestió, inspecció i la recaptació del present tribut es deleguen total o parcialment 
a una altra administració pública, les normes contingues en els articles anteriors seran 
aplicables a les actuacions que ha de fer l´administració delegada.  
 
No obstant l´anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada, 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 l´impost 
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals h facin convenient.  
 
Article 17è.  Infraccions i sancions 
 
Es considera infraccions específiques d’aquest impost les següents:  
 
- La no presentació de les declaracions liquidacions al començament i a l’acabament 
de les obres, que aquestes resultin incorrectes. 
 
-  No fer l’ingrés dintre el termini d’un mes des d’haver començat les obres quan 
aquestes s’han fet sense llicència. 
 
- Realització d’obres sense llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
segons el cas. 
 
Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària i l’ordenança de gestió, 
recaptació i inspecció tributària. 
 
Article 18è. Remissió normativa  
 



 

 

 

 

Per tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s’aplicarà 
l’Ordenança Fiscal i General i La Llei General Tributària i disposicions que les 
desenvolupin i complementin. 
 
 
Disposició addicional 
 
Els preceptes d´aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques, reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i, aquelles 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 25 de juny de 2018 i publicada en el BOP número 166, de data 28 
d´agost de 2018,  regirà a partir d´aquesta data i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
  



 

 

 

 

 
ANNEX I 
 
La base imposable de l’impost es determina a partir d’un cost aproximat al cost 
d’execució material i que es calcula de conformitat amb l’equació i coeficients que es 
detallen seguidament: 
 
1.     DEFINICIONS 
 
Mb:  Mòdul Bàsic, estableix en l’annex 2, que equival a un preu en  €/m2d'edificació 
que serà revisat  periòdicament. 
Ct:   Coeficient corrector en funció de la tipologia de l'edificació. 
Cq:  Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d'equipaments i acabats. 
Cu:  Coeficient corrector en funció de l’ús de l'edificació. 
Mr:   Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
S:    Superfície en m2. 
Pr:   Pressupost de referència. 
P:    Pressupost d'execució material sense despeses generals ni benefici industrial. 
 
2. OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERNCIA PER A LA BASE IMPOSABLE 
  
3.1.      MÒDUL DE REFERÈNCIA: Mr = Mb x Ct x Cq x Cu 
 
3. COEFICIENTS 
 
3.1.      COEFICIENT TIPOLÒGIC: Ct. S'adapta als següents valors de referència: 
3.1.1.   En edificacions de nova planta i addicions 
 Ct           TIPOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ 
1,20        Edifici aÏllat (4 façanes). Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d'edifici. 
 1,10        Edifici en testera (3 façanes). Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d'edifici. 
 1,00        Edifici entre mitgeres (1 2 façanes). 
3.1.2.   En obres de reforma i rehabilitació 
 Ct           TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ 
 0,90        Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes. 
 0,70        Reformes que afectin elements estructurals. 
 0,50        Reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes 
amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 
0,30        Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni  
instal×lacions Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana). 
NOTA:    Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova 
planta. 
3.1.3. Treballs d’urbanització i obra civil 
1,10      Moviments de terres i infraestructura 
1,00      Superficials complementaries 
1,10      Piscines i obres sota-rasant 
 
3.2.      COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S'adapta als següents valors de referència: 
Cq          NIVELL MITJÀ D'EQUIPAMENT I ACABATS 
1,20        Nivell superior a l’estàndard d’us 
 1,00        Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d'habitatges, també 
en garatges d'habitatges unifamiliars). 



 

 

 

 

0,80        Nivell inferior a l'estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense 
ús definit o que requereixin una actuació posterior). 
 
3.3.      COEFICIENT D'US: Cu.  S'adapta als següents valors de referència: 
3.3.1.   Edificació 
 Cu          USOS 
3,00        Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres. 
 2,80        Clíniques i Hospitals. 
 2,60        Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries. 
Hotels de 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries. 
 2,40        Laboratoris. 
2,20        Clubs de reunió. Hotels de 3*. 
2,00        Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. Escoles. Hotels de 2*. Locals 
bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències universitàries. Restaurants. 
Habitatges >200m2. 
1,80        Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1*. Parvularis.  
Pensions.  Habitatges  <  50 m2.   Habitatges entre 200 m2 i  150 m2. 
1,60        Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2. 
1,40        Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2. 
1,20        Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals 
sense ús específic. Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no 
vinculades. 
1,00        Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense 
activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d'habitatges unifamiliars. 
0,70        Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera 
autoportant. 
0,60        Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera 
autoportant. 
NOTA : ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L'HABITATGE (GOLFES) 
 Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 
2,50 m. d'altura, caldrà valorar-los com l'habitatge inferior, sense augmentar el Cu per 
superfície total. Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) 
tindran la consideració de locals en planta alta. 
3.3.2.    Obra civil 
Cu          USOS 
1,00        Piscines (sense cobrir). 
0,40        Parcs infantils a l'aire lliure. 
0,20        Urbanització bàsica. 

 Moviment de terres 15% 
 Xarxa de clavegueram 35% 
 Xarxa d’aigua 15% 
 Xarxa d’electricitat 20% 
 Telecomunicacions 15% 

0,10        Urbanització complementaria. 
 Pavimentació 50% 
 Voreres 25% 
 Enllumenat 10% 
 Jardineria i mobiliari urbà 15% 

 0,20        Pistes d'asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge. 
0,10        Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 
 
4.OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA DELS ENDERROCS 



 

 

 

 

 
P    =    V  x Mb x Cu x Ct 
P = Pressupost de referència 
V = Volum de l’edifici en m3 
Per a naus o magatzems de altures de planta superiors a 4 metres, es considerarà  el 
volum d’aquesta altura per planta. 
Mb = Mòdul bàsic 
 Cu = Coeficient d’ús 
(Cu = 0,1   per altures de menys de 10 metres) 
(Cu = 0,15 per altures de més de 10 metres) 
Ct = Coeficient tipològic 
(Ct = 0,3   Per edificacions en zones de casc antic) 
(Ct = 0,2   Per edificacions entre mitgeres ) 
(Ct = 0,1   Per edificacions aïllades) 
 
 
ANNEX 2 
MÒDUL BÀSIC ANY 2018: Mb = 468,00  €/m2  

 
Ordenança fiscal núm. 5 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

Article 1r.  Disposició general 

La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’art. 106 en relació als 
4.b i 5.e c  de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els 
art. 6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i 15 i següents del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós  de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi a l’ impost  sobre construccions , Instal·lacions i obres previst en els 
articles 100 i 103  del RD  legislatiu 2/2004  de 5 març pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

 

Article 2n. Fet imposable 

El fet imposable de l'impost ve determinat per la realització, dins el terme municipal, de 
Ribes de Freser de qualsevol construcció, obra o instal·lació per a la qual s’exigeixi 
llicència municipal d'obres o  urbanística, se’ns perjudici de què s’hagi obtingut  o no 
aquesta. Naixerà el fet imposable amb l’inici de les obres, construccions o 
instal·lacions. 

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius del present impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats definides a l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin amos de la 
construcció, instal·lació o obra siguin o no propietaris  de l’immoble  sobre l que es 
realitzi aquesta. 

Tal consideració, instal·lació o obra , qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 



 

 

 

 

En el supòsit de què la construcció , instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindran la condició de subjectes  substituts d’aquests , els que 
sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions , instal·lacions  o 
obres 

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

Article 4rt. Base imposable 

La base imposable de l’impost de l’impost està constituïda pel cost real efectiu de la 
Construcció, Instal·lació o Obra, d’acord amb l’establert a l’article 102 del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Per a la determinació de la base es tindran en compte els últims mòduls aprovats per 
l’ajuntament i que s’adjunten com annex -1 a la present ordenança. 

Tot això sotmès a la comprovació municipals que pugui efectuar-se a la vista de les 
obres efectivament realitzades i de l’import d’aquestes. 

La base liquidable és el cost real  i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres 
(sense IVA). 

Article  5è. Tipus de gravamen 

La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable  al tipus de gravamen. 
d’acord amb l'establert a l’article 102 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

La quota a aplicar per a cada llicència que s’hagi  d’expedir serà d’un 3,64% del 
Pressupost i una quota mínima de 30,00 €. 

Article 6è.  Bonificacions 

1. Es podrà establir una bonificació  de fins a 95 per cent de la quota de l’impost a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de 
foment ( reformes per a instal·lació de nova activitat comercial) de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. 

L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal i de concessió de la 
bonificació, la qual haurà de ser sol·licitada prèviament pel subjecte passiu, 
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. 

2. S’estableix una bonificació en la quota  del 90% per les obres d’arranjament i 
rehabilitació de façanes. 

3. S’estableix una bonificació en la quota del 75% per la construcció, reforma i/o 
ampliació d’edificis, locals o habitatges deguts a una necessitat assistencial, 
degudament  acreditada i destinats a persones amb un grau de discapacitat 
permanent superior al 50% per mobilitat reduïda. 

Per poder acollir-se a aquesta bonificació  caldrà que el nivell de renda de la unitat 
familiar sigui inferior  o igual , al resultat d’aplicar el coeficient  de 3,5 sobre el salari 
mínim interprofessional. 



 

 

 

 

4. S’estableix una bonificació en la quota del 50% per les instal·lacions i obres de 
reforma  o millora , l’objecte exclusiu  de les quals sigui la instal·lació de captadors 
tèrmics solars fotovoltaics per ús domèstic/autoconsum.  

L’acompliment d’aquests requisits s’hauran de justificar amb informe tècnic elaborat 
per un professional competent  amb la matèria i avaluat pels serveis tècnics 
municipals, adjuntar-lo  a la sol·licitud de bonificació. 

5. S’estableix una bonificació en quota  del 20% per les obres de rehabilitació 
d’habitatges, realitzades d’acord amb la normativa aplicable a les deduccions de 
l’IRPF. 

 Es modifica el text  per adaptar-lo a la directiva de serveis. 

Article 7è. Meritament 

L’impost es merita el dia en què comença la construcció, instal·lació o obra, encara 
que no s’hagi obtingut la corresponent llicència municipal. 

 Article 8è. Període impositiu 

1. És el  d’execució de l’obra , o sigui el període que va des del començament fins 
a l’acabament de les construccions , obres i instal·lacions que es realitzin, 
dates que s’han de comunicar a l’administració municipal. 

2. Es considerarà com a data  de finalització de les obres: 

a) La data d’acabament de les obres que acreditin el subjecte passiu mitjançant la 
certificació de final d’obra 

b) La data de termini de la llicència urbanística  o d’obres 

c) La data de sol·licitud de la llicència  de primera utilització o d’utilització efectiva 
de la construcció instal·lació o obra 

d) La data de desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència 
municipal 

Article 9è. Devolució de l’impost 

Totes les llicències que es concedeixin per a construccions i obres tindran fixat un 
termini per començar-les i acabar-les. 

Si la llicència no estableix data d’inici aquesta serà de tres mesos des de la seva 
notificació  i el termini per liquidar-la de tres dies des de la seva notificació. 
Transcorregut aquest termini la  sense haver iniciat les obres i haver liquidat la llicència 
s’entendrà que es desisteix  i aquesta caducarà. 

En  el termini fixat per acabar-les  quedaran caducades les llicències a menys que 
anticipadament se sol·liciti i s’obtingui pròrroga reglamentària. 

La denegació  de la llicència o desistiment de l ‘interessa’t abans d’iniciar les obres 
donarà lloc a la devolució de les quotes satisfetes en concepte de l’impost , però no de 
la taxa d’administració de documents. 



 

 

 

 

En cas de desistiment de les obres , es practicarà  liquidació  definitiva per la part 
executada. 

Donat el cas que es reinicien les obres de les quals s’havia  desistit  o si  s’ha deixat 
caducar la llicència  municipal s’haurà de procedir a autoliquidar per part de 
construccions , obres o instal·lacions  que restin per executar, amb l’aplicació del cost 
actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova data de meritació que serà la de 
reinici de les obres. Donat el cas d’obres  

Article 10è. Garanties 

Per determinar la quantia que s’ha de satisfer com a garantia de la reconstrucció de 
paviments a la via pública ,  es defineix amb un mínim de 300,00 €, Donat el cas de 
nova urbanització, la garantia serà sobre el cost determinat pels serveis tècnics 

Donat el cas d’obres que comportin moviments de terres i  transport d’aquestes terres 
caldrà dipositar una fiança en concepte de neteja i condicionament posterior de la via 
pública, per la quantitat mínima de 600,00€. 

Per al correcte gestió de residus , caldrà dipositar la quantia mínima de 300,00€. 

Queda a criteri del tècnics municipals  el requeriment  d’una garantia superior. 

De conformitat amb  el que estableix el Decret 201/1994 de 26 de juliol, reguladora del 
enderrocs i residus de la construcció 

“Estaran exempts de prestació de la fiança les empreses de construcció que gestionin 
els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les 
organitzacions  empresarials del sector de construcció de la qual sigui membre. També 
estaran exempts si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència” 

Article 11è. Normes de Gestió 

1. S’estableix el sistema d’autoliquidació. A tal fi els subjectes passius estaran obligats 
a presentar una declaració liquidació que haurà de contenir els elements tributaris  
imprescindibles per a la liquidació de l’impost així com la identificació precisa de la 
parcel·la cadastral o immoble on es realitzi o s’hagi de realitzar la construcció, 
instal·lació o obra. 

La base liquidable provisional és el pressupost calculat d’acord als mòduls especificats 
en la present ordenança. 

L’autoliquidació no es presentarà juntament amb la documentació necessària per a 
tramitar la llicència , sinó amb posterioritat, un cop fixada pel tècnic municipal la base 
liquidable de l’impost d’acord amb els mòduls esmentats , i sempre abans de la 
concessió de la corresponent llicència. 

Serà requisit indispensable per a la tramitació de la llicència d’obres o de la connexió 
de desguassos , l’acreditació  d’haver satisfet la corresponent autoliquidació. 

L’ingrés de l’autoliquidació no pressuposa en cap cas la concessió de la llicència. Si 
aquesta fos denegada, el sol·licitant podria demanar la devolució de l’import que 
correspongués retornar. 



 

 

 

 

Per altra banda, no es poden iniciar les obres sense estar en possessió de la llicència 
corresponent. 

Un cop acabada  l’obra , el tècnic director  o be el subjecte passiu hauran de fer una 
nova declaració on constarà el valor de els construccions , instal·lacions i bres 
realment executades i costos reals i efectius- aquest nou pressupost constituirà la 
base liquidable definitiva. Sobre aquest base es practicarà la liquidació definitiva , que 
comprendrà una quantitat a ingressar  o retornar segons el cas. 

En cas  de caducitat  de la llicència  EN OBRES INACABADES  caldrà obligatòriament  
o bé recuperar l’estat original del solar  o  be deixar l’edificació  en estat finalitzat 
externament d’acord amb el projecte presentat, “  quedant expressament prohibit 
deixar les edificacions en situació externa  de “cadàver”. El promotors caldrà que 
executin l’esmentat en el paràgraf  anterior  dins la pròpia llicència , en la seva 
pròrroga , o si es el cas ,  mitjançant la sol·licitud d’una nova llicència en el termini 
màxim de tres mesos des de l’acabament del darrer termini  

(llicència o pròrroga atorgada).  

L’incompliment  del present podrà comportar l’obertura d’un expedient de disciplina 
urbanística 

Una vegada acabada l’obra  el subjecte passiu haurà de presentar el full d’abocaments 
de runes. 

L’obligació de presentar l’autoliquidació pel cas d’inici de les obres, construccions o 
instal·lacions per a les quals no s’hagi sol·licitat prèvia llicència, coincidirà amb el 
termini de requeriment per a la presentació de la sol·licitud de llicència i en el seu 
defecte, amb el termini d’un mes des de l’inici de les obres. 

Les obres, instal·lacions o construccions realitzades amb posterioritat al termini 
d’execució fixat a la pròpia llicència o en el de l’autorització de pròrroga, donaran lloc al 
naixement d’un nou fet imposable. 

La llicència de primera utilització quedarà supeditada a la resolució favorable  per part 
de l’ajuntament i a l’ingrés   per part de l ‘interessa’t de la liquidació  definitiva. 

Article 12è. Compatibilitat 

El present impost és compatible amb l’exigència de taxa per a l’obtenció de llicència 
urbanística o per a la d’obertura d’establiments. 

Article 13è.  Infraccions i sancions 

Es considera infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les 
declaracions liquidacions  al començament i a l’acabament de les obres, que aquestes 
resultin incorrectes . 

No fer l’ingrés dintre el termini  d’un mes des d’haver començat les obres quan 
aquestes s’han fet sense llicència. 

Realització d’obres sense llicència. 



 

 

 

 

Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària i l’ordenança de gestió, 
recaptació i inspecció tributària. 

Article 14- Remissió normativa  

Per tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança  s’aplicarà 
l’ordenança fiscal i General i La llei general tributària i disposicions que les 
desenvolupin i complementin. 

Article 15.- Vigència. 

Aquesta ordenança , una vegada aprovada , tindrà efectes des del primer dia de gener 
de 2012 i continuarà vigent fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. 
Mentre regirà la vigent. 

 

TIPUS  Euros/m2 

 

EDIFICACIÓ 

 

 

Habitatge plurifamiliar  

997,50 

 

Soterrani primer i segon pis 

 

598,50 

 

Soterrani tercer pis o més 

 

798,00 

 

Habitatge unifamiliar aïllat 

 

1.312,50 

 

Edificis industrials o agrícoles sense distribuir 

 

472,50 

  



 

 

 

 

Edificis industrials distribuïts 682,50 

 

Edificis altres usos (biblioteques, escoles, despatxos, escoles, hotels fins 3*,...) 

 

1.155,00 

 

Edificis altres usos (teatres, edificis especialitzats, hotels 4-5*,...) 

 

1.312,50 

 

Rehabilitació integral 

 

897,75 

 

Reforma afectant elements estructurals 

 

698,25 

 

Reforma sense afectar elements estructurals 

 

498,75 

 

Reparacions o feines de manteniment 

 

299,25 

 

Treballs d’interiorisme - comerç, edificis públics, habitatge (cuines, banys,...) 

 

1.155,00 

 

VARIS 

 

 

Enderrocs 

 

47,25 

 

Construcció piscines 

 

682,50 



 

 

 

 

 

Tractament superficial façanes (pintura, revestiments, remolinats,...) 

 

63,00 

 

Tractament superficial interiors (pintura, revestiments verticals, enguixats,...) 

 

47,25 

 

Paviments (interiors, exteriors,...) 

 

63,00 

 

Tanques construïdes                                                                                     € / ml 

 

210,00 

 

Tanques amb suports verticals (mallades, cablejades,...)                            € / ml 

 

157,50 

 

Tanques ramaderes                                                                                      € / ml 

 

36,75 

 

URBANITZACIÓ 

 

 

Treballs d’urbanització (pavimentació, serveis, il·luminació, mobiliari,...) € / m2  vial 

 

147,00 

 

Tractament zones verdes 

 

36,75 

 

Tractament espais públics 

 

99,75 

  



 

 

 

 

Desbrossament sense moviment de terres 2,10 

 

Moviments de terres                                                                          € / m3   

 

15,75 

 

Paviment vials 

 

36,75 

 

Voreres 

 

57,75 

 

Sanejament separatiu (residuals i plujanes)                                      € / ml  

 

189,00 

 

Abastament d’aigua                                                                           € / ml  

 

126,00 

 

Mitja tensió, baixa tensió, enllumenat                                                € / ml  

 

126,00 

 

Ordenança fiscal núm. 6 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

Capítol I.  

Fet imposable 

Article 1r. 

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

2.  Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o 
en l’establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l’apartat anterior i la 



 

 

 

 

seva exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin 
efectivament els subjectes passius. 

Article 2n. 

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

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

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

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

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

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

b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi. 

c) Associacions de contribuents. 

3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte 
de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l’obra o de 
l’establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit. 

Article 3r. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

l)  Per a la realització d’obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys 
contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d’aigua. 

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

n)  Per a la realització o l’establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis 
municipals. 

Capítol II 

Exempcions i bonificacions 

Article 4t. 

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

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

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

Capítol III 

Subjectes passius 

Article 5è. 

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

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

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

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

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

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

Article 6è. 

1. Sens perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article 11 
d’aquesta ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre 
les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a 



 

 

 

 

propietàries o posseïdors dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la 
Matricula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions 
o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en que s’acabin o en la data en 
què comenci la seva presentació. 

2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 
propietaris facilitarà a l’administració municipal el nom dels copropietaris i el seu 
coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir a gir de les quotes 
individuals. Si no es fa així hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, 
de la distribució de la qual se n’ocuparà la mateixa comunitat. 

Capítol IV 

Base Imposable 

Article 7è. 

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

2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes: 

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

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

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

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

e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin 
d’apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions 
especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

  

3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. 
Si el cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes 
del càlcul de les quotes corresponents. 

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

5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel 
municipi la quantia  que en resulta de restar a la xifra del cost total l’import de les 
subvencions o auxilis que l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona 
o entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la 



 

 

 

 

subvenció o l’auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà 
d’acord amb el que s’indica en l’apartat 2 de l’article 9è. d’aquesta ordenança general. 

Article 8è. 

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

Capítol V 

Quota tributària 

Article 9è. 

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

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

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

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

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

 

Article 10è. 

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

2. En el cas que l’import total de les contribucions especials es repartís tenint en 
compte els metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana 
a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l’alineació exterior 



 

 

 

 

de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la 
seva situació, en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui 
objecte de l’obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests 
casos per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de 
l’edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures. 

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

Capítol VI 

Acreditament 

Article 11è. 

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

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

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

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

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

Capítol VII 

Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 



 

 

 

 

Article 12è. 

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

Article 13è. 

1. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el municipi podrà concedir a 
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de 
cinc anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari que inclourà import 
d’interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval 
bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la corporació. 

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

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

4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d’ajornament o 
fraccionament, mitjançant l’ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, 
a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda. 

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

Capítol VIII 

Imposició i ordenació 

Article 14è. 

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

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

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

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



 

 

 

 

Article 15è. 

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

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

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

c)  En la hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no l’aprovés una d’aquestes 
entitats, la unitat d’actuació, quedarà sense efecte, i cada una d’elles adoptarà, 
per separat, les decisions que s’escaiguin. 

Capítol IX 

Col·laboració ciutadana 

Article 16è. 

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació 
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d’obres o l’establiment o 
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que 
s’hagi d’aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés a 
més de la que els correspongui segons la naturalesa de l’obra o servei. 

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

Article 17è. 

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

Capítol X 

Infraccions i sancions 

Article 18è. 

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

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

Disposició final 

Aquesta ordenança  entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin  la seva modificació o derogació 
expresses.  



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 7 
TAXA PER LA UTILITZACIO DE L’ESCUT MUNICIPAL 

Article 1. Fonament i naturalesa 

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

Article 2. Fet imposable 

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

2. No estarà subjecte a aquesta taxa la utilització de l’escut del municipi que aquest 
Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori. 

Article 3è. Subjecte passiu 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l’autorització per a l’ús de 
l’escut del municipi. 

Article 4t. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es 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 els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5è. Exempcions 

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

Article 6è. Quota Tributària 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreduïble 
per la concessió i la successió en la titularitat, de l’autorització i per la utilització de 
l’escut d’acord amb la tarifa següent: 

En plaques ciclomotors  2,07 € 

En plaques bicicletes  1,46 € 



 

 

 

 

En plaques gossos 0,97 € 

En plaques d'entrada de vehicles en edificis particulars o de 
reserva exclusiva d'aparcament 
  

12,01 € 

 

Article 7è. Acreditament                                

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

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

Article 8è. Declaració 

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

expressament. 

La concessió de l’autorització de l’ús de l’escut del municipi s’entendrà atorgada a la 
persona o l’entitat que l’hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin hauran 
d’obtenir novament l’autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta taxa. 

Article 9è. Ingrés de la taxa 

1. Quan s’aprovi la concessió o la successió de l’autorització el pagament de la quota 
s’efectuarà mitjançant prèvia liquidació per a ingrés directe que inclourà la que 
assenyala l’article 6è 1.B), i que es notificarà degudament perquè hom procedeixi al 
seu ingrés en els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 

2.  En els anys següents al de la concessió o successió de l’autorització, la quota que 
assenyala l’article 6è 1.B) se ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis 
de recaptació d’aquesta mena de liquidacions. 

Article 10. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents 
de la Llei General Tributària. 

Disposició final 

Aquesta ordenança , una vegada aprovada , tindrà efectes des del primer dia de gener 
de 2014 i continuarà vigent fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. 
Mentre regirà la vigent. 



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 8 
TAXA LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 

Article 1r. Fonament i naturalesa  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20-4-c) del RD. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la llicència d’autotaxis i 
altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l ’esmenta’t del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la presentació dels serveis i la realització 
de les activitats que, en relació amb les llicències d’autotaxis, fa referència al 
Reglament regulador del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de 
motor (Llei Catalana 19/2003 de 4 de juliol del Taxi). 

En concret: 

a) La concessió de la llicència. 

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

c) L’autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui 
aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal. 

d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària  a instància de part. 

e) Diligenciament dels llibres –registre de les empreses de serveis  de transport 
de les classes  C i D. 

Article 3r.Subjecte passiu i responsables 

a) Subjecte passiu  

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjecte passiu contribuent les 
persones físiques i jurídiques i les entitats e què es refereixen l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, les següents: 

a) La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió de la llicència o s’ 
autoritzi la transmissió d’aquesta llicència. 

b) El titular de la llicència el vehicle del qual se substitueix o sigui objecte de 
revisió, bé sigui ordinària o extraordinària. 

b) Responsabilitat solidària i subsidiària 

S’atindrà al que disposen els articles 41 al 43 de la LGT. 

Article 4t. Obligació de contribuir 

L’obligació de concessió neix: 



 

 

 

 

a) Per la concessió, expedició i registre de la llicència i l’autorització administrativa 
per al servei  de transport d’autotaxi, així com per la transmissió de la llicència. 

b) Per l’ús i explicació de la llicència d’autotaxi. 

c) Per l’aplicació de les llicències a un altre vehicle, per substitució de l’anterior. 

Article 5è. Quota tributària 

La tarifa  que cal aplicar per cada llicència serà la següent: 

 

A 
Concessió, expedició i registre de la llicència d'autotaxis i 
transmissió de la llicència  624,24 € llicència  

B Ús i explotació de llicències   117,36 € llicència/any  

C Substitució de vehicles  53,16 € llicència  

D Plaça d’aparcament de taxi senyalitzat amb matricula/any 204,00 € any  

 

Article 6è.Normes de gestió 

1. Les quotes corresponents als apartats a)  i  c)  de l’article anterior se satisfaran 
en règim d’autoliquidació.  

2. Les quotes corresponents a l’apartat  b) de l’article anterior se satisfaran via 
padró a les oficines de recaptació 

Article 7è. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que les 
corresponguin en cada cas, hom s’ajuntarà al que disposen els articles 181 i següents 
de la Llei general tributària. 

Article 8è. Vigència 

Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà vigència des del primer de gener de 
2014 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.  

Ordenança fiscal núm. 9 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DE L’ADMINITRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVIATS I 
INSTAL.LACIONS I LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I 
INICI D’ACTIVITATS 

Article 1. Fonament i naturalesa 



 

 

 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20-4-c) del RD. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per,  la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions i 
llicències d’obertura d’establiments i inici d’activitats que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l 
’esmenta’t del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 2. Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tan tècnica com 
administrativa, que es refereixi, afecti o benefici de forma particular al subjecte 
passiu, i sigui necessària per verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions 
que es desenvolupen o realitzen en el terme municipals s’ajusten al marc normatiu 
d’aplicació.   

2. En particular constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.  

Article 3. Subjecte passiu i Responsables 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que 
hom pretén desenvolupar o, si s’escau, que es desenvolupi en qualsevol 
establiment industrial o mercantil. 

2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 
General Tributària. 

3. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general  Tributària als 
articles 41 i 43. 

4. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius 
ho seran els titulars de l’activitat 

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

Article 4- Obligació de contribuir 

1. L’obligació de contribuir naixerà en el moment que es formuli la sol·licitud de la 
llicència o d’efectuar-se la comunicació prèvia d’obertura, o cas que aquella no es 
sol·liciti o la comunicació no s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment 
de legalització/comprovació de l’activitat al subjecte passiu 

2. El règim general és el d’autoliquidació 

3. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans de 
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions  de què es tracti. 



 

 

 

 

4. L’obligació de contribuir , una vegada nascuda , no s’ha de veure afectada , de cap 
manera, per la denegació de la llicència sol·licitada ni per la concessió d’aquesta 
condicionada a la modificació de les condicions  de l’establiment, ni per la renúncia o 
desistiment del sol·licitant una vegada  atorgada la llicència. 

Article 5- Caducitat de les llicències 

Es consideraran caducades les llicències o la comunicació prèvia si després de 
concedides o notificades transcorren més de 3 mesos sense haver-se produït 
l’obertura del local, o si , després d’obert, es tanques de nou per un període superior a 
sis mesos consecutius, llevat dels supòsits de trasllat. 

Article 6. Quota Tributària 

La quantia  de la taxa serà la resultant d’aplicar a les intervencions administratives dels 
procediments les tarifes següents 

 

 Tarifa € €/m2 

1- Certificat o informe de compatibilitat del projecte o l’activitat amb 
el planejament urbanístic 

61,20  

 

2- Consulta prèvia potestativa 

 

61,20 

 

3- Tramitació de les activitats de l’annex I 391,33 0,83 

4-Tramitació i control inicial, corresponent a les activitats incloses a 
l’annex II de la PACA 713,72 

 

1,93 

5. Comunicació corresponent a les activitats incloses en  l’annex III 
de la PACA 391,33 

0,83 

6. Activitats i instal·lacions innòcues 250,14 0,83 

7.Intervenció d’activitats no incloses en cap annex que tingui 
incidència ambiental ( activitats classificades ) 391,33 

 

0,83 

8. Revisió del permís municipal ambiental 178,98  

9. Control periòdic de les activitats de l’annex II de la PACA 143,41  



 

 

 

 

10. Control periòdic de les activitats de l’annex III de la PACA 72,26  

11. Modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i 
instal·lacions  i per llicència municipal de les activitats de ramaderia 
extensiva 72,26 

 

12. Llicència municipal d’inici de les activitats sense local obert al 
públic 241,24 

 

 

1. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb la anterioritat a la concessió 
de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el  25 % per cent de 
les que es fixen en la quota tributària  anterior, sempre que l’activitat municipal 
s’hagués iniciat efectivament. 

2. En els supòsit de desistiment  un cop atorgada la llicència no es procedirà a la 
devolució de la quantitat ingressada.  

3. En el cas de denegació  de la llicència la quota serà del 25% de la que li 
correspondria si hagués  concedit llicència. 

4.  En el cas de denegació o desistiment que  correspongui anul·lació o devolució 
es reduiran les taxes d’obertura , però no la taxa d’administració de documents 

5. El pagament de la tarifa no suposarà mai per si mateixa la legalització de 
l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció i/o informe 
favorable  i el compliment de totes les condicions i requisits tècnics que 
l’administració imposi. 

6. Als efectes de càlcul de la quota ,en el supòsit de tramitació d’un expedient 
corresponent a més d’una activitat en un mateix local, es prendrà en 
consideració i satisfarà únicament la més elevada. 

7. No es tramitarà cap projecte d’obertura d’activitat classificada sense el 
corresponent certificat de compatibilitat urbanística. 

Article 7è. Exempcions i bonificacions 

1. S´atorgarà una bonificació del 90% de la taxa a les persones emprenedores que 
iniciïn una activitat al municipi de Ribes de Freser, provinguin de l´atur i siguin titulars 
únics autònoms de la nova activitat.  
2. S´atorgarà una bonificació del 75% de la taxa a les persones jurídiques que iniciïn 
una nova activitat al municipi de Ribes de Freser si un mìnim del 50% dels seus socis 
fundadors provenen de l´atur. 

Article 8è. Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud de llicència d’obertura corresponent si el subjecte 
passiu la formulava expressament. 

2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la 
taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si 



 

 

 

 

l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l’inici de 
l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment 
o decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable. 

3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera 
per la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la 
modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del 
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 
 

Article 9è. Declaració 

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment 
industrial o mercantil presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud 
corresponent, on especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran en el local, i 
adjuntaran el contracte de lloguer o el títol d’adquisició del local, tot indicant, en aquest 
darrer cas i si el local no tingués assignat cap valor cadastral, el preu d’adquisició o, si 
s’escau, el seu import de construcció. 

2. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es variava o 
s’ampliava l’activitat que es desenvolupa en l’establiment, o s’alteraven les condicions 
projectades per aquest establiment o bé s’ampliava el local previst inicialment, 
aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració municipal amb el mateix 
detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior. 

 

Article 10è. Liquidació i ingrés 

1- El règim és d’autoliquidació prèvia a l’atorgament de la llicència, que tindrà 
caràcter provisional fins a l’efectiva resolució de l’administració que es notificarà al 
subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els 
mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació, 
un cop aquesta sigui  liquidada es procedirà a la resolució de la llicència o 
autorització de l’activitat. 

Disposició addicional  

Modificació del preceptes de l’ordenança i de les referències que fa els annexos de la 
Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats ( 
PACA) amb motiu de la promulgació de normes posteriors: 

1- Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques 
reprodueixen aspectes de la legislació estatal i autonòmica i aquells que facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que  són  automàticament 
modificats i/o substituïts amb el mateix sentit i abans, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què en depenen. 

2- Les adaptacions , ampliacions o modificacions de la annexos de la PACA que 
portin a terme per via legal o reglamentària es consideraran a tots els efectes, 
automàticament incorporats al contingut de la present ordenança i així mateix al 
contingut i àmbit d’aplicació dels annexos a què aquesta es remet (annexos I, II i 
III de la Llei) 

3- També es consideraran incorporades a la prens ordenança les disposicions i 
prescripcions  derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat e Catalunya 



 

 

 

 

en desplegament de la PACA, incloent-hi les normes i criteris o directrius 
formalitzades a través d’annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s’entén 
referida, com a mínim, a tots els annexos i nomenclàtors aprovats pel RIIA. 

 

Article 11è. 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 articles181 i següents 
de la Llei General Tributària. 

Article 12.Vigència  

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 11 de desembre de 2015 
i publicada en el BOP número 249, de data 29 de desembre de 2015,  regirà a partir 
de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 10 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de Règim Local i de 
conformitat amb el que es disposa els articles 15.-19  del RDL 2/2004, de 5 de març 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri 
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen 
al que disposa l’article 57 de l’esmentar RDL 2/2004   Reguladora de les Hisendes 
locals. 

Article 2. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal 
com els dels nuclis agregats i disseminats que delegin al gestió a l’ajuntament de 
Ribes de Freser, com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de 
construcció de panteons o de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures; 
reducció, incineració; moviment de làpides, reixes i guarniments, conservació dels 
espais destinats al descans dels difunts, utilització de la sala de vetlla i qualsevol altres 
que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instància de part“  

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o 
de la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida. 

Article 4. Responsables 



 

 

 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen 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 els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5.- Exempcions subjectives 

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 

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

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 

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

 

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa: 

 

Epígraf 1.- Assignació de nínxols  a perpetuïtat ( 50 anys)  
 

1r i 2n. pis  

Renovació de la concessió caducada (baixa del 30% del valor de concessió) 

 

955,53 € 

3r i 4t. i 5e pis  

Renovació de la concessió caducada (baixa del 30% del valor de concessió) 

 

887,26 € 

Columbari 

Renovació de la concessió caducada (  baixa del 30% del valor de concessió) 

 

260,10 € 

 

Epígraf 2.- Concessió temporal de nínxols (per cada expedició) 
 

D’1 a 10 anys (per any)     26,48 €  

 

Per cada títol de concessió de nínxol  
            



 

 

 

 

Per transferències de concessions  fins a 1er grau de consanguinitat o afinitat  13,64 € 

Altres familiars en línia recta o col·lateral fins al 3er grau 23,84 € 

Altres casos 54,44 € 

duplicats 54,44 € 

Per panteó 31,21 € 

Per columbari 6,24 € 

 

Epígraf 3.- Conservació i neteja 
 

a) Per cada nínxol (a l’any)  14,79 € 

b) Per cada panteó (a l’any) 29,65 € 

c) Per Columbari (a l’any) 10,40 € 

 

Epígraf 4-  trasllat de restes  
 

Sepultures   

Sepultures per trasllat de restes  

( Aquests preus no inclouen IVA )  

208,32 € 

230,13 € 

 

 

A petició del titular de la concessió, l’Ajuntament podrà acordar el  rescat del nínxol o 
columbari del cementiri i  es fixa el preu d’adquisició en un 75% del preu vigent en 
l’ordenança fiscal en els 10 primer anys,   en un  50% en el cas de el nínxol o 
columbari tingui una antiguitat d’entre 10 a  20 anys, i en les  superior a 20 anys, 
l’import 25% del preu vigent en l’ordenança . D’aquest import, l’Ajuntament 
descomptarà els costos de reparacions, si foren necessàries i trasllat de restes. 

Epígraf 5 – Utilització sala de vetlla 

Utilització sala de vetlla  100,00 € 

 



 

 

 

 

Article 7è.- Concessions   

1. S'entendrà caducada tota concessió o llicència temporal quina renovació no es 
sol·liciti dintre els tres anys següents a la data de la seva finalització, quedant 
facultat l'Ajuntament per a traslladar els restes en el lloc designat a tal efecte del 
Cementiri, prèvia la tramitació senyalada en l'apartat següent.  

2. Tractant-se de concessions, si transcorren més de cinc anys a comptar de l'últim 
pagament de drets i els titulars de la concessió o els seus hereus no haguessin 
renovat la concessió i satisfet els nous drets pels períodes posteriors, l'Ajuntament els 
requerirà personalment si fossin coneguts o si no, per edicte al Butlletí Oficial de l'Estat 
i la Província i en un periòdic, expressant nom de l'últim titular, tipus del dret i número. 
Transcorregut seixanta dies del requeriment, es formalitzarà un nou avís en la mateixa 
forma, per altres trenta dies amb prevenció de que si no es renoven les concessions i 
s'abonen els drets corresponents, l'Ajuntament queda autoritzat per a disposar de la 
sepultura, traslladant els restes al lloc designat a l'efecte en el Cementiri Municipal.  

Article 8. Acreditament  

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes que l ‘esmenta’t inici es 
produeixi quan aquests es sol·liciten. 

Article 9. Declaració, liquidació i ingrés 

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

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma que es notificarà, una 
vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques 
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de 
Recaptació. 

Article 10. Infraccions i sancions. Remissió normativa 

Pel que fa a la qualificació de les infraccions a l'Ordenança, així com a la determinació 
de sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el Text Refós de 
la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament per a la Llei General 
Tributària i les disposicions que complementen i desenvolupen.  

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s'aplicarà el 
Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei 
General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen. 

Disposició final. 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 30 de maig de 2016 de 
setembre de 2016 i publicada en el BOP número 171, de data 7 de setembre de 2016,  
regirà a partir d´aquesta data es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 11 
ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL  

Conté els següents annexes: 

1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, quioscos, casetes de 
venda, espectacles, i atraccions, indústries del carrer, ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

2. Rètols, paradors i vitrines. 

3. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

4.   Per ocupació de terrenys d’ús publica amb servei de bar/restauració 

 

Article 1. Fonaments i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 i 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 
5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix les taxes per ocupació o aprofitament especial de la via 
pública objecte d’aquesta ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament 
especial  del domini públic local per qualsevol fet dels establerts  a l’apartat 3  de 
l’article 20.3 e, g, j, l, s, m, del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

  

Article 3 . Subjectes passius  

Són subjectes passius de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial les 
persones físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix  l’article 35.4 de la 
Llei General Tributaria que gaudeixen de la utilització o l’aprofitament especial del 
domini públic, d’acord amb algun dels supòsits de l’article 7 d’aquesta ordenança. 

 

Article 4. Responsables 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries  del subjecte passiu  les 
persones físiques o jurídiques a que refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General 
Tributaria  que siguin causant o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei General Tributaria als articles 
41 i 43. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 



 

 

 

 

1.Les persones físiques o jurídiques, entitats i associacions del municipi i aquelles de 
fora del municipi sense ànim de lucre que portin a terme activitats d'interès pel 
municipi, podran ser bonificades en un màxim del 100% de la quota a satisfer per 
l'ocupació de la via pública 

2.Aquelles activitats organitzades per persones físiques o jurídiques, entitats i 
associacions del municipi i aquelles de fora del municipi amb ànim de lucre i amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Ribes podran ser bonificades en un màxim del 100% 
de la quota a satisfer per l'ocupació de la via pública 

 

Article 6è. Quota tributària 

I. OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB PARADES, QUIOSCOS, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES  I ATRACCIONS, 
INDUSTRIES DEL CARRER, AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRAFIC. 

 

Quioscos dedicats a la venda de gelats, llaminadures i 
masses fregir, castanyes, moniatos         0,68 €/ml/dia 

Llocs de venda en dies de mercat municipal (ordinari) i en 
zones assenyalades  per l’Ajuntament, amb llicències 
anuals    

a) Fins a 20 ml  32,40 €/ml/any 

b) excés de  20ml  per metre addicional  36,40 €/ml/any 

Llocs de venda en dies de mercat municipal (ordinari) i en 
zones assenyalades  per l’Ajuntament, amb llicències 
puntual diària  

1,32 €/Ml/dia 

 Parades de festa major ; Circs i Cavallets, nòries, 
gronxadors, pavellons de joc, tómboles, parades de 
tir,cotxes de xoc i anàlegs i/o demés espectacles i 
diversions  instal·lats a la via pública  en zones 
assenyalades per l’Ajuntament   

Per ocupació de pàrquing de caravanes dels firaires pels 
dies de la festa major 

 

1,02 

51,00 

 

€/m2/dia 

€/caravana 

 

parades  de venda o exposició  en dia de fira, mostres, i 
estants d’exposició en zones assenyalades per 
l’Ajuntament, amb autorització  

Fins a 4 ml 

A partir de 4ml 

 

 

12,75 

2,65 

 

€/dia 

€/ml/dia 

Altres ocupacions de terrenys  d’ ús públic no 
especificades  en els epígrafs anteriors  

6,12 €/m2/dia 

Casetes de venda de l’ONCE 156,06 €/any 

 

II . PER RETOLS, APARADORS I VITRINES 



 

 

 

 

 

Rètol  en relleu, per ml i any 3,39 € 

Rètol que sobresurti de la façana per ml i any   10,48 € 

Rètol no contemplat en els epígrafs anteriors  

Per ml. i any 2,29 € 

 

Aparadors i vitrines  per ml. i any 1,42 € 

Mòduls situats en suports municipals d’informació comercial. Per ml i any 
(1) 3,39 € 

Instal·lació de mòduls d’alumini retolat..(1)                        167,25 € 

  

III. PER L’OCUPACIO DE  TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES. PUNTALS,  BASTIDES I 
ALTRES INSTAL.LACIONS ANALOGUES. 

 

A) Mercaderies, contenidors de runes , sacs de runa, dipòsits, 
sorres  i altres.   12,48  

€/ml/mes  

B)  Mercaderies, contenidors de runes, sacs de runa, dipòsits, 
sorres i altres 0,83  €/m2/dia  

C) Tanques de seguretat i/o protecció 4,15  €/ml/mes  

D)  Tanques de seguretat i/o protecció 0,15  €/ml/dia 

E)    Bastida amb suport a la via pública, quan no impedeixi el 
pas de vianants per sota 

5,67  €/ml/mes  

E.1) El mateix supòsit per ml i dia  0,20  €/ml/dia 

F)    Bastida amb suport a la via pública, quan impedeixi el pas 
de vianants per sota 

6,72  €/ml/mes  

F.1) El mateix supòsit  0,31  €/ml/dia 

G)   Per bastida volada sobre la via pública 3,17  €/ml/mes  

G.1 El mateix supòsit per  0,12  €/ml/dia 

H)    OVP en zona d’aparcament, per plaça  5,20  €/dia   

I) Per reserva d’espai per obres quan sigui necessari interrompre 
parcialment el pas dels vehicles 

10,87  €/hora   

 

Per talls de carrers  abans de les 8.30h del mati i  a partir de les 20.30h del vespre 
s’aplicarà una bonificació del 50%. 

 

VI.  PER OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB SERVEI DE 
BAR/RESTAURACIÓ 



 

 

 

 

 

1.- Taules i cadires: ( màxim 10 taules per establiment) a raó de 1,20 x 1,20 m2 1 
taula i 4 cadires 

a) de L’1 de maig al 31 d’octubre i Setmana Santa        
0,30€/dia  
1 taula i 4 cadires 

b) 1 de novembre a 31 d’abril(excepte setmana 
santa) 

0,15€/dia 
1 taula i 4 cadires 

 
Els imports acabats d´esmentar s´abonaran per part dels subjectes passius encara 
que, per causes alienes a l´Ajuntament, no utilitzin el domini públic amb les 
corresponents taules i cadires. 
Els espais ocupats per taules i cadires seran delimitats per l´autoritat local.  Aquesta 
delimitació podrà ser modificada per l´Ajuntament, d´acord amb les necessitats d´espai 
per activitats festives i/o culturals que ho requereixin.  

Es bonificarà l’obertura de  terrasses amb un 40% de l’import liquidat per l’obertura en 
horari de nits fins a les a les 1:00h dels festius compresos entre els que es detallen a 
continuació ( festes de Ribes, setmana Santa i Nadal , Cap d'any,  Reis , i juliol-agost) 

2.- Barres de Bar per a Festes autoritzades per l’ajuntament: 

 

a) Per a tots els dies de festa  (Fins a 4ml) 597,84 € 

a.1) Per cada metre o fracció d’excés 121,75 € 

b) Per dies alternatius de la festa (Fins a 4ml) 166,03 € 

b.1) Per cada metre o fracció d’excés 33,19 € 

 

3.- Carpes o recintes tancats: 

a) Temporada d’estiu (1 de maig a 31 d’octubre)  fins 25m2, 331,87 € 

  

a) Temporada d’estiu (1 de maig a 31 d’octubre)  fins 25m2 331,87 € 

a.1) Per cada 10m2 d’excés  o fracció  165,94 € 

b) Resta de l’any , fins a 25m2 165,94 € 

b.1) Per cada 10m2 d’excés o fracció  82,97 € 

 

Article 7è.- Protecció del domini públic 

 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o 

deteriorament del domini públic, el beneficiari, sens perjudici  del pagament de 
la taxa establerta, vindrà obligat  al reintegrament del cost total de la 
construcció o reparació. 



 

 

 

 

2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat  en una quantia 
igual al valor dels béns destruïts. 

3. Correspondrà als serveis tècnics municipals la valoració dels danys produïts, 
notificant-se als interessats de forma individualitzada i se seguirà el 
procediment sancionador general. 

 

Article 8è.- Normes de gestió 

Les persones naturals o jurídiques , interessades en l’obtenció de les ocupacions o 
aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran d’estar al corrent de pagament 
amb l’ajuntament de Ribes de Freser  d’altres ocupacions de via pública i presentaran 
a l’ajuntament  la sol·licitud detallada de la seva naturalesa i durada, lloc on es 
realitzarà i en general  totes aquelles  indicacions  que siguin necessàries per  a 
l’exacta determinació de l’ocupació o aprofitament. 

Les taxes que esdevinguin a conseqüència d’aquesta ordenança són independents de 
les fiances que es puguin fixar en l’atorgament de les llicències 

La taxa corresponent als quioscs objecte de licitació està determinada pel valor 
econòmic de la proposició  econòmica sobre la que ha recaigut la concessió. 

 

Article 9è.- 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 General Tributària, legislació complementària i Ordenança General 
d’inspecció. 

 

Article 10è.- Vigència  

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 17 d´agost de 2017 
regirà a partir de la publicació del seu text íntegra en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“  
  
  



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 12 
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

Article 1 

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

Article 2. Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 
de recollida domiciliària transport i posterior eliminació d’escombraries i residus sòlids 
urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats 
industrials, comercials i professionals, artístiques i de serveis. 

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

3. No està subjecte a la taxa la 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 els propietaris dels immobles situats en els llocs places, 
carrers o vies públiques en què es realitzi el servei, els quals podran repercutir, si 
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels serveis, que són els beneficiaris 
del servei. 

2. Els titulars d’activitats empresarials que generin residus i pretenguin desconnectar-
se del servei, estaran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contractat 
davant un gestor autoritzat, la recollida i tractament de residus que procedeixi l’activitat 
corresponent. 

El requisit indispensable que aquest gestor, en la seva tasca, compleixi amb tots els 
requisits que imposa la normativa vigent. 



 

 

 

 

L’acreditament s’haurà d’efectuar com a màxim fins el 31 de gener de l’exercici de 
meritament. En el cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini 
indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests 
residus comercials, s’acull al sistema de recollida  i tractament que té establert la 
corporació, i per tant, tindrà la consideració de subjecte passiu de la taxa aquí 
regulada.  

En els supòsits de desconnexió legalment efectuada, es satisfarà, es satisfarà la 
quantitat establerta de la quantitat a l’article 6., Quota Tributària, apartat F. 

Article 4. Responsables 

1 Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i 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 els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5. Exempcions i bonificacions 

Exempcions 

Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres 
per precepte legal, que estiguin inscrits al Padró de Beneficència com a pobres de 
solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari 
mínim interprofessional. 

Bonificacions 

El Ple bonificarà en un 60% el rebut de taxa per recollida d’escombraries domiciliàries 
a aquelles unitats familiars de 1a residència formades per persones majors de 65 
anys, els ingressos de els quals siguin iguals i/o inferiors al 100% del IPREM . 
S’aplicarà una bonificació del 30% en el cas de que els ingressos siguin iguals o 
inferiors al 120% de l’IPREM. 

En tots els casos caldrà presentar declaració de rendes i declaració del patrimoni, i en 
el seu defecte , certificat negatiu, expedit per la delegació d’hisenda a efecte de 
còmput d’ingressos de la unitat familiar ( membres de la llar) 

La sol·licitud per  a l’obtenció dels beneficis establerts en l’apartat anterior, hauran de 
formular-se pels interessats i tenir entrada en aquest ajuntament, en el primer trimestre 
de cada exercici, sense que la bonificació que s’hagués  pogut reconèixer pel 
pagament de la taxa l’exercici anterior , eximeixi a l’interessat de l’obligació que 
s’estableix en aquest apartat. 

Article 6. Quota Tributària 

 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles ( segons cadastre) i de 
la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 



 

 

 

 

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

 

Concepte Preu  

A.- Domèstic   

Domèstic Ribes 152,66 €       

Domèstic disseminat 105,37 €         

B.- Indústries   

Indústries de 0 - 20 treballadors  527,33 €       

Indústries de 20 a 50 treballadors  685,53 €       

Indústries més de 50 treballadors  1.186,61 €    

C.- Comerços   

Comerç productes alimentaris fins a 350 m2 superfície venda  576,88 €       

Comerç productes alimentaris + 350 m2 superfície venda  2.652,00 €    

Magatzem material obres  615,26 €       

Oficines i comerços no inclosos apartats anteriors  238,68 €       

Bancs, caixes i entitats financeres   546,31 €       

D.- Bars, cafès i restaurants   

Bars, cafès i similars sense servei menjador (amb aparells 
cocció)  530,40 €       

Bars, cafès i similars amb servei menjador  742,56 €       

Restaurants  954,74 €       

E.- Hotels, fondes i altres hospedatges   



 

 

 

 

Hotels, hostals, residencies, cases de colònies i pensions fins 
a 10 habitacions sense servei de restaurant  689,52 €       

Hotels, hostals, residències, cases de colònies i pensions fins 
a 10 habitacions amb servei de restaurant. 954,72 €       

Hotels, hostals, residències, cases de colònies i pensions de 
+ 10 habit. sense servei de restaurant  1.085,20 €    

Hotels, hostals, residències, cases de colònies i pensions  de 
+ 10 habit. amb servei de restaurant  1.432,08 €    

Residències casa de pagès. 501,76  €       

Càmpings  1.193,40 €    

apartament/ habitatge turístic. 190,94  €       

F.- Desconnexió 263,89 €       

G.- Mercat   

parades fins a 5 ml   63,65 €          

parades 5ml fins a 10 ml  84,86 €          

parades de + 10 ml  106,08 €       

parades fruita i verdura. 148,51  €       

Parades esporàdica per dia  3,18 €            

 

3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i no fraccionable. 

Article 7. Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a 
la taxa estigui establert o en funcionament. 

2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran 
el primer dia de l’any natural. 



 

 

 

 

 

Article 8. Declaració i ingrés 

1. Dintre els trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera 
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i 
presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, 
simultàniament, la quota de l’any en curs. 

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de 
les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, 
que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què 
s’hagi realitzat la declaració. 

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de 
la matrícula. 
 

Article 9. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents 
de la Llei General Tributària. 

Disposició final. 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 29 d´octubre de 2018 i  
publicada en el BOP número 247, de data 28 de desembre de 2018,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 13 
TAXA PER A LA PRESTACIO DE SERVEIS I REALITZACIO 
D’ACTIVITATS A LA ZONA ESPORTIVA, PISCINA, CASAL MUNICIPAL 
DE CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA , SALES AJUNTAMENT 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació dels 
següents serveis: 

Zona esportiva. 

Piscina 

Cinema 

Casal Municipal de Cultura 

Biblioteca. 

Dependències municipals  



 

 

 

 

Article 2n. Fet  imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i realització d’activitats 
que presti o realitzi l’Ajuntament o Patronats Municipals , així com la prestació de sales  
i espais públics  dels edificis municipals  

Article 3r. Subjectes passius 

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 33 de la Llei General tributària 
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis esmentat de caràcter 
local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

Article 4t. Beneficis fiscals 

1.Les persones físiques o jurídiques, entitats i associacions del municipi i aquelles de 
fora del municipi sense ànim de lucre que portin a terme activitats d'interès pel 
municipi, podran ser bonificades en un màxim del 100% de la quota a satisfer en 
aquesta ordenança.  
2.Aquelles activitats organitzades per persones físiques o jurídiques, entitats i 
associacions del municipi i aquelles de fora del municipi amb ànim de lucre i amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Ribes podran ser bonificades en un màxim del 100% 
de la quota a satisfer per l'ocupació de la via pública. 

Article 5è. Quota Tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
A) SERVEIS D’ESPORTS 

Piscina Municipal: 

Epígraf 1. 

ABONAMENTS DE TEMPORADA  

Adults  51,00 € 

Infantils   (> de 14 anys) 40,80 € 

Menors de 4 anys   Gratuït   

 

Epígraf 2. 

PREUS PER DIA I PERSONA ( DIES FEINERS ) 

Adults  4,08 € 

Infantils (> de 14 anys)  3,57 € 

Grups de 20 o més persones  2,55 € 

Menors de 4 anys  Gratuït   

 

Epígraf 3. 



 

 

 

 

ABONAMENT DE 10 DIES  

Adults  32,64 € 

Infantil  27,54 € 

 

Epígraf 4. 

ABONAMENT DE 5 DIES  

Adults  17,34 € 

Infantil  13,26 € 

 

Epígraf 5. 

PREU PER DIA A PARTIR DE LES 17:00 H. FINS A LES 19:00 H.  

Adults i Infantils    1,5 € 

 

L’edat s’acredita, prèvia presentació del DNI o llibre de família. 

ABONAMENTS FAMILIARS: 

Els pares o caps de d’unitat familiar pagaran sempre el 100% de l’import de 
l’abonament. Cada fill tindrà un descompte del 50%. 

NOTA.- S’entén per família el nucli format pels pares i fills (en queden exclosos 
qualsevol altre parentiu). 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 

Epígraf 1. 

UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL  

Preu per hora i persona o grup  12,24 € 

Increment utilització enllumenat 2,34 €/hora  

Increment utilització calefacció de la pista 7,14 €/hora  

Utilització de vestuari i dutxa (per persona) 0,51 €  

 
  



 

 

 

 

Epígraf 2. 

UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL   

Persona o grup  61,20 € /hora 

Preu per partit  65,54 € 

Utilització de vestuari i dutxa (per persona) 0,51 €  

 

Epígraf 3. 

ESTADA ESPORTIVA MÉS D’UN DIA    

Camp de futbol   102 €/dia 

Pavelló municipal   61,20 €/dia  

 

Epígraf 4. 

 

 INDIVIDUAL  DOBLES  

INFANTIL 
< 14 
ANYS   

UTILITZACIÓ PISTES DE TENNIS  5,10 €/hora 8,16 €/hora 
3,87 
€/hora 

 

B) SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS 

  1.- SERVEIS DEL CASAL DE CULTURA I DEL PAVELLÓ D´ESPORTS 

  1.- QUOTES PER TALLERS, CURSETS i ACTIVITATS AL CASAL DE CULTURA I 
AL    PAVELLÓ D´ESPORTS  

 

QUOTES DE TALLERS I CURSETS 
DEL CASAL I PAVELLÓ D´ESPORTS ADULTS 

MAINADA ( FINS A 15 
ANYS ) 

 

UTILITZACIÓ DEL GIMNÀS DEL CASAL 

UTILITZACIÓ DEL GIMNÀS DEL 
PAVELLÓ  

       

       5,10 €/mes  

       7,14 €/mes  

  

UTILITZACIÓ SALES CASAL I 
PAVELLÓ  

activitats esporàdiques  

10,20 € 
1ª/hora o fracció   

1ª/hora o fracció   5,10 € 

UTILITZACIÓ DEL TEATRE SENSE SO 
NI ILUMINACIÓ 

132,60 € 3 primeres hores   

per hora addicional   

dia sencer  

51,00 € 

306,00 € 



 

 

 

 

LLOGUER ANUAL SALES DE 
CULTURA O ESPAIS DEL PAVELLÓ ( 
us privatiu ) 

       

 2400 €/anuals ( Aules Petites )   

LLOGUER ESPAIS CASAL O PAVELLÓ 
PER ACTIVITATS I/O CURSETS DE 
DURACIÓ ANUAL  

       

100 € per cada hora setmanal a l’any de 
l’activitat   

  

 

Quotes  a afegir  en cas d’utilització de les instal·lacions del pavelló d´esports: 

Utilització de llum 2,34 €/hora 

Utilització de calefacció pavelló 7,14 €/hora 

Calefacció altres sales  2,04 €/hora  

Dutxes i vestuaris 0,51 €/persona 

Les persones físiques o jurídiques, entitats i associacions del municipi i aquelles de 
fora del municipi sense ànim de lucre que portin a terme activitats d´interès pel 
municipi, podran ser bonificades en un màxim del 100% de la quota a satisfer per la 
utilització dels espais del Casal Cultural o del pavelló d´esports. 

2.- SERVEIS DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

Epígraf 1 

Per fotocòpia 0,17 € 

 

Epígraf 2 

Per imprimir text  en blanc i negre 0,20 €/full 

Per imprimir text en color 0,25 €/full  

Per adquisició de llibres  i revistes d’oferta  1,02 €/exemplar 

 

3.- ALTRES ESPAIS I UTILITZACIÓ DE  MATERIALS  I SERVEIS 

 A-Cinema 

Per la utilització de  les instal·lacions  amb o sense  materials del cinema, caldrà 
sol·licitar-ho  per escrit prèviament al Patronat de Cultura. La utilització de la sala i 
material  del cinema resta condicionada a  la intervenció de personal específic que 
designarà l’ajuntament  per  a la preparació i manipulació del material . 

  

Operador de sala tècnica, 
projecció i megafonia 

61,20 € quota mínima fins a dues hores 

25,50 € Hora addicional  

Despeses de calefacció, 
muntatge d'escenaris i taula 
de ponents 

40,80 € quota mínima fins a dues hores 

15,30 € Hora addicional  



 

 

 

 

Utilització de la sala del 
cinema sense megafonia, ni 
projector 

40,80 € quota mínima fins a dues hores 

15,30 € hora addicional  

Activitat amb tot inclòs 
102,00 € quota mínima fins a dues hores 

25,50 € hora addicional  

 

B- Ajuntament 

Sala de Plens (només per utilització de casaments i/o cerimònies) 

 

En horari laboral de dilluns a divendres ( de 8 a 
15 h )  

51,00 €/hora o fracció mínima   

15,30 €/hora addicional  

En horari no laboral i festius  
102,00 €/hora o fracció mínima  

30,60 €/hora addicional  

 

Sala de Reunions 

En horari laboral de dilluns a divendres ( de 8 a 15 
h )  

51,00 €/hora o fracció mínima   

10,20 €/hora addicional  

En horari no laboral i festius 
76,50 €/hora o fracció mínima  

20,40 €/hora addicional  

Article 6è. Acreditament i període impositiu 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació o utilització del servei o l’exercici de 
l’activitat i encara que s’exigirà el dipòsit quan es formuli la sol·licitud.  

2. La quota per  temporada és irreduïble. 

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés 

1. Les taxes s’acreditaran 

      1a) Quan s’iniciï l’ús privatiu, l’aprofitament especial o quan s’iniciï la prestació del 
servei  o realització de l’activitat. També podrà exigir-se, i segons la naturalesa 
de l’activitat, el dipòsit previ del seu import total o parcial. 

      1b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’activitat, la qual no es realitzarà sense 
que s’hagi efectuat el pagament. 

      2a) Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la 
finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals o materials o els 
procediments de liquidació o recaptació. 

Article 8è. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 
tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació aprovada per l’ajuntament. 



 

 

 

 

Disposició Final 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 17 d´agost de 2017 
regirà a partir de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i 
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“  

 
Ordenança fiscal núm. 14 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL 
SANITARI DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, 
EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS 
SEUS DERIVATS. 

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local i per l’article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
General de Sanitat,  el Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula el control 
oficial dels productes alimentaris, el Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual 
s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització 
de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i a 
l’empara del previst als articles  57 i 20.4. l) i m) del  text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis  d’ inspecció i control sanitari dels 
establiments de comerç a la menuda destinats a la producció, emmagatzematge i 
comercialització de carn fresca i els seus derivats, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls 
sanitaris, si els establiments de comerç a la menuda que es troben al terme municipal 
de RIBES DE FRESER, destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització 
de carn fresca i els seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent i, en 
especial a la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret 50/1993, 
de 15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial 
Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries 
de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus 
derivats en els establiments de comerç a la menuda, i resta de normativa concordant. 

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança. 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’establiment que 
fonamenti la inspecció i/o control sanitari municipal que constitueix el fet imposable de 
la taxa aquí regulada. 



 

 

 

 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 
cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en 
territori espanyol i a comunicar la designació a l’ajuntament. 

Article 4. Responsables 

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

Article 5. Beneficis fiscals 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 

 Euros 

1 – Per cada inspecció sanitària i establiment   124,03 

2 – Per cada control sanitari i establiment   99,24 

 

Article 7. Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada  dita activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el 
subjecte passiu la formula expressament. 

2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte 
passiu, la taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del 
corresponent procediment. 

Article 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver 
efectuat el pagament de la taxa. 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 

Article 9. Infraccions i sancions 



 

 

 

 

Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’ordenança General. 

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 estatal i autonòmica 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, amb el mateix sentit i abast, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final 

Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà des del primer de gener de 2014 i 
continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. Mentre, 
regirà la vigent. 

Ordenança  fiscal núm 15 
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20.4 del RD Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós  de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals , aquest ajuntament estableix la taxa per expedició de documents 
administratius  que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentat del RD legislatiu 2/2004 de  març pel 
que s’aprova  el text refós de la Llei reguladora  de les Hisendes locals. 

Serà objecte d’aquesta exacció, l’expedició, tramitació a instancia de part, de 
documents en els quals intervingui l’administració o les autoritats municipals. 

S’entendrà tramitada a instancia de part, qualsevol documentació administrativa que 
hagi estat motivada pel particular  o afecti en benefici seu, encara que no hagi estat 
sol·licitada pel mateix interessat. 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable l’activitat municipal desenvolupada amb motiu de la 
tramitació a instància de part o d’ofici, en el cas de l’apartat 3 anterior, de tota MENA 
d’expedients. L’obligació de contribuir naixerà en el moment de la presentació de la 
sol·licitud que inicia l’expedient. 

Article 3r. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents de les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general  tributària que sol·licitin, provoquen o en 
interès  de les quals  redundi la tramitació del document o expedient de que es tracti. 



 

 

 

 

Article 4t. Responsables tributaris 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general 
tributària. 

Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei General tributària als articles 
41 a 43. 

Article 5 Exempcions i bonificacions 

En tot cas s’atindran al que disposen els articles 24 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 7,8 i 
18 de la Llei  8/89 de 13 d’abril. 

Especialment quedaran exempts d’aquesta taxa els recollits en l’article 21 del RDL 
2/2004 

- L’Estat, CCAA, Província i municipi per a la realització de les funcions 
públiques que els són encomanades. 

Article 6 Quota tributària 

La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients  que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
que es detallen a l’article següent 

Article 7è. Tarifes 

1. Certificats i altres documents en matèria urbanística 

Per a tot  tipus d’obres, a excepció de les que s’especifiquen a continuació, la quota 
tributària serà el 0,27 per cent del pressupost de l’obra. 

Tarifes: 

a) Certificat de qualificació urbanística o d’aprofitament  urbanístics...., i de 

compatibilitat urbanístic. 

77,34 € 

b) Certificat de descripció de la finca per a declaració d’obra nova. 387,09 € 

c) Certificat d’expedients incoats a una finca 129,00 € 

d) Declaració de ruïna  424,95 € 

e) Constitució de la Junta de Compensació   1290,30 € 

f) Certificat de divisió en propietat horitzontal per habitatge  115,02 € 



 

 

 

 

g) Certificat de segregació i innecessarietat de parcel·lació 60,40 € 

Hi haurà una tarifa fixa que es detalla expressament (no inclou cap cost de publicació) 
i una tarifa variable que cobrirà el cost de les diverses publicacions BOP i DOG) i que 
s’exigirà un cop s’hagi determinat el total del seu import. 

2. LLicències d’activitats 

Altres conceptes Import 

Tramitació expedient instal·lació dipòsits combustibles  de mes de  1.500 l 188,21 € 

3.  Llicències governatives 

Ocupacions o aprofitament especial via pública import 

Ocupació via pública amb mercaderies amb caràcter permanent 6,60 € 

Ocupació via pública amb mercaderies amb caràcter puntual 6,60 € 

Actes celebrats a la via pública amb finalitat comercial/industrial 6,60 € 

Ocupació de la via pública amb materials de construcció i similars  ( contenidors 

de runa.. ) 

6,60 € 

Ocupació via pública amb taules i cadires 6,60 € 

Ocupació via publica amb xurreries i castanyeres 6,60 € 

Instal·lació de banderoles a la via pública 6,60 € 

Tramitació concessió, canvi nom i substitució taxis 6,60 € 

Concessió placa de gual 6,60 € 

Concessió reserva via pública 6,60 € 



 

 

 

 

Altres ocupacions de la via pública 6,60 € 

4.Certificacions i informes 

TIPUS TARIFA € 

Epígraf primer: Certificacions i compulses:  

1. Certificats bàsics: (empadronament/convivència/històrics/) 1,40 

2. Altres certificats  (d’adequació habitatge per reagrupament i altres) 61,20 

3. Certificats sobre dades de més de 5 anys d’antiguitat 9,46 

4. Certificat d’informes tècnics i  altres certificats 11,81 

5. Per l’execució de certificacions o informes de qualsevol mena que 

requereixin una informació i esbrinament previ 

31,16 

6. Compulsa de documents (inclosa fotocòpia) 1,19 

7. Compulsa de documents (sense fotocòpia) 1,09 

8. Per còpia de document administratiu presentat per l ‘interessa’t (registre 

d’entrada, etc.). Per full 

0,52 

9. Tramesa de fax. Per full 0,78 

10- Per la tramitació  de modificacions  i /altes cadastrals , model 902  62,42 

Epígraf segon: Documents expedients o estesos per les oficines 

municipals 

 

1. Per qualsevol compareixença davant l’alcaldia o qualsevol autoritat o 

funcionari municipal per a qualsevol finalitat amb constància per escrit, 

46,71 



 

 

 

 

sol·licitada per l ‘interessa’t 

2. Per la tramitació d’expedient de l'impost sobre l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 

28,35 

3. Fotocòpies plànols, per full A4 1,09 

4. Fotocòpies plànols, per full A3 1,97 

5. Fotocòpies, per full A4 0,17 

6. Fotocòpies, per full A3 0,20 

7. Fotocòpies en color, per full A4 0,20 

8. Per expedició de fotocòpia de plànols realitzada a les dependències 

municipals, per cadascuna 

2,75 

9. Per expedició de fotocòpia de plànols per encàrrec realitzada per una 

copisteria, import segons tarifa 

 

10  per la tramitació de canvi de domicili de vehicles 27 €/vehicle € 

11- tramitació autorització de recollida i aprofitament  de llenya caiguda a 

boscos públics  de Ribes  de Freser per consum propi degudament designats 

en l’autorització. La  present l’autorització està subjecte als següents 

condicionants 

 

10,20  

€/expedient 

 

SOL·LICITUD D’APROFITAMENT FORESTAL DE FUSTA I LLENYA PER ÚS 
DOMÈSTIC 

1. L’aprofitament consisteix  en el tall i recollida de fusta caiguda, per a ús domèstic. 

2. Ho podran sol·licitar les persones empadronades a Ribes de Freser i les persones 
que disposen d’habitatge de segona residència al municipi, prèvia presentació del 
rebut de pagament del corresponent Impost de Bens Immobles.  



 

 

 

 

3. La llicència te caràcter anual per a l’any en curs i podrà ser retirada sense dret a 
indemnització en cas de mal ús de la mateixa. 

4. La llicència de l’aprofitament, està limitada únicament a la zona indicada en el plànol 
que els serveis municipals adjuntaran a la llicència. En cas de voler canviar la zona, 
s’haurà de tramitar una nova sol·licitud. 

5. La llicència restarà sense vigor de manera automàtica, durant els períodes de temps 
en que les condicions meteorològiques  suposen un elevat risc d’incendi, essent 
responsabilitat del titular conèixer aquesta situació. 

6. La persona sol·licitant  o persona autoritzada haurà d’estar present en dia de la 
recollida de la llenya caiguda i haurà de tenir a ma l’autorització municipal. Alhora serà 
responsable  dels danys que la seva actuació pugui provocar  a la seva persona, al 
medi i a terceres persones. 

7. A més de la recollida de la llenya caiguda caldrà que es reculli, també, la brancada i 
es deixi la zona, el màxim neta possible 

8. L’aprofitament de la llenya caiguda es farà en la zona que s’indiqui a l’autorització, 
essent  responsable, el peticionari,  de no traspassar els límits indicats en el plànol 
adjunt a la llicència. 

9. Les eines que es podran utilitzar per fer aquest tipus d’aprofitament podran ser 
xerracs i/o serres manuals 

10. La fusta recollida només es pot utilitzar per consum propi, en cap cas es podrà 
comercialitzar-la. 

11. La taxa de tramitació de la present  autorització es fixa en 10€ 

12. Estaran exempts del pagament de la taxa aquelles persones ho sol·licitin, si així ho 
aconsellen els Serveis Socials Municipals.  

5.Obligacions  

Estaran obligades al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança les 
persones, entitats o les institucions a les quals  s’autoritza la utilització de les còpies 
dels documents o la recepció de les prestacions i/o aprofitament regulats per aquesta 
ordenança. 

6.Sol·licitud 

Per obtenir una còpia o reproducció i o informe , la persona interessada haurà de 
presentar una sol·licitud del que desitgi o hagi consultat prèviament, i al registre 
general de l’ajuntament  previ pagament de les taxes .  

7. Altes expedients  

Per la tramitació de qualsevol expedients o expedició de documents o dades no 
expressades en els epígrafs anteriors  34,33 €. 

Article  8è. Normes de gestió 



 

 

 

 

Amb caràcters general, el règim d’interès serà el d’autoliquidació. 

Per acollir-se als supòsits d’exempció o bonificació caldrà acreditar els extrems que 
originen aquesta condició. 

Article 9è.  Infraccions i sancions tributàries 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà a allò que disposa l’article 181 i següents 
de la Llei general tributària . 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 25 de 
juny de 2018, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOP de 
Girona (BOP número 170, de data 3 de setembre de 2018)  i  continuarà vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents 

Ordenança fiscal núm. 16 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

Article 1r.  Fonament Legal i Naturalesa 

Aquesta ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 57 en relació a 
l’article 20.4.t, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 
15 a 19 de l’esmentat text legal. 

Així aquest Ajuntament estableix la taxa pel Servei de Subministrament d’aigua 
Potable, incloent-hi els drets de connexió, la col·locació i utilització de comptadors, i 
instal·lacions anàlogues, que es regirà per la present ordenança fiscal. 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de 
subministrament d’aigua potable, els drets de connexió, la col·locació i la utilització 
dels comptadors. 

Article 3r. Subjecte Passiu 

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 58/2003, de 17 
desembre, General Tributària  que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel 
servei que constitueix el fet imposable de la taxa. 

Tindran la condició de substituts del contribuent, donat que aquesta és una taxa per un 
servei que beneficia i afecta als ocupants d’habitatges i locals, els propietaris dels 
immobles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 

Article 4t. Responsables 



 

 

 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes 
les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció 
tributària. 

2. Els copartíceps o cuticulars de les Entitats Jurídiques o Econòmiques a que es 
refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària 
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de 
les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva 
incumbència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’hagi comès una infracció Tributària Simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’hagi comès una infracció Tributària Greu, de la totalitat del deute 
exigible. 

c) En els supòsits de finalització d’activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents a la data de finalització. 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termini i segons el procediment previst 
a la Llei General Tributària. 

 

Article 5è. Beneficis fiscals 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Article 6è. Quantia de la Taxa 

L’import obtingut en aplicació de les tarifes en el seu conjunt no podrà excedir del cost 
real o previsible del servei. 

Article 7è. Quota Tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes: 

EPÍGRAF CONCEPTE QUOTA (€) 

PRIMER DRETS D´ESCOMESA - CONNEXIÓ    

      

1 Drets de connexió/unitari 406,40 

2 Llouer de comptador d´obres, per any o fracció  304,80 

3 Fiança 304,80 



 

 

 

 

SEGON ADQUISICIÓ COMPTADOR   

1 Comptador de 13 mm 254,00 

2 Comptador de 20 mm 304,80 

TERCER TREBALLS   

1 Preu/hora de l´operari 30,48 

QUART CONSUM   

  Quota mínima fixa per comptador/mes 7,72 

1 Domèstic i comercial   

  Fins a 6m3/abonat/mes 0,28 m3 

  Més de 6m3/abonat/mes i fins a 12m3/abonat/mes 0,63 m3 

  Excés de 12m3/abonat/mes 1,45 m3 

2 Industrial   

  mes/unitat de consum 0,63 m3 

CINQUÈ CONSERVACIÓ DEL COMPTADOR I ESCOMESES   

1 Abonat domèstic: abonat/mes 0,80 

2 Abonat industrial: abonat/mes 0,80 

3 Abonat comercial: abonat/mes 0,80 

 

Notes. En el cas d’un comptador que subministri a varies vivendes o locals comercials 
s’aplicaran tantes unitats de consum com vivendes o locals comercials es doni servei. 

En els hotels s’aplicarà una unitat de consum per cada tres habitacions.  

En els càmpings una unitat de consum per cada vuit unitats d’acampada.  

Article 8è. Meritament i Període Impositiu. 



 

 

 

 

1. En els supòsits contemplats en els epígrafs primer, segon i tercer, relatius a les 
altes i/o modificacions de les instal·lacions d’ús particular, la taxa es meritarà quan 
s’iniciïn els treballs, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la 
sol·licitud d’enganxament del servei. 

2. El subministrament contemplat en l’epígraf 4art., el meritament tindrà lloc quan 
s’iniciï la prestació del servei i cada 1 de gener de cada any successiu a l’alta. 

Els períodes impositius coincidiran en cada període de facturació establert per 
l’ajuntament, un cop efectuades pels serveis Municipals corresponents les lectures de 
comptadors, les quals registren el consum periòdic efectuat. 

Article 9è. Normes de gestió de la Taxa 

1. Quan se sol·liciti l’alta o altres treballs al servei, s’ingressarà la quota resultant de 
l’aplicació de les tarifes dels epígrafs primer, segon i tercer de l’article 7 anterior, 
més el percentatge del 13% en concepte de despeses generals i el 6% de Benefici 
Industrial. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic pel subministrament 
d’aigua, establerta als epígrafs 4t i 5è el pagament s’efectuarà trimestralment. 

2. El subjecte Passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària en el pagament de la 
taxa de venciment periòdic. 

3. En la mateixa factura /rebut, confeccionada periòdicament, hi constaran els imports 
repercutits segons la normativa legal establerta i que fa referència al cànon 
d’aigua. 

 

Article 10è. Incidència de l’iva 

En la determinació de la quantia de les tarifes de l’article 7 anterior no s’hi inclourà 
l'impost sobre el valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan 
procedeixi en virtut del que s’estableix a l’article 7è, apartat 8 lletra b de la Llei 37/1992 
de 28 de desembre de l'Impost s/Valor Afegit. 

Article 11è. Notificació de la Taxa 

1. La notificació del deute tributari a les altes es realitzarà a l ‘interessa’t, en el 
moment de la seva sol·licitud, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

2. En l’aplicació de les tarifes pel subministrament continuo i periòdic, la notificació i/o 
domiciliació de la facturació es farà d’acord amb les instruccions cursades a la 
notificació de l’apartat anterior. 

Article 12è. Infraccions i Sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran segons el que es disposa a 
la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 

 Article 13è. Vigència  

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 11 de desembre de 2015 
i publicada en el BOP número 249, de data 29 de desembre de 2015,  regirà a partir 
de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 17 
TAXA PER L´OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 2.- Fet imposable  

Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen, o 
encara que no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència. 

1. Entrada de vehicles a edificis o terrenys des de la via pública, sempre que el vial 
sigui pavimentat i amb independència de si hi ha o no altres entrades al mateix edifici, 
terreny i fins i tot local. 

Tanmateix, amb independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb placa de 
gual. (art. 20-3-h del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). 

2. Les reserves de la via pública per aparcaments exclusius (art.20-3-h del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals) 

3. Les reserves de la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies (art. 20-3-h 
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals) 

Article 3.- Subjectes passius  
1. Són subjectes passius de les taxes per entrada de vehicles i reserves les persones 
físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 
General Tributària que:  

a) Gaudeixin de l´aprofitament ( entrades de vehicles) 
b) Són titulars de la respectiva llicència municipal d´aprofitament  (reserves) 

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de la via pública, tindrà la 
condició de substitut del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin 
accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, la 
quota corresponent sobre els respectius beneficiaris. 

Article 4.- Responsables tributaris 



 

 

 

 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General 
Tributària.  

Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei General Tributària en els 
seus articles 41 i 43.  

Article 5.- Exempcions i bonificacions 

Amb caràcter general no estaran obligats al pagament de les taxes per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic, l´Estat, les CC.AA i les entitats 
locals, per als aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional.  

Article 6.- Quota tributària  
 
1.La quantia de la taxa es determinarà d´acord amb el següent quadre de tarifes:  
 

 

1) Per entrada de vehicles en edificis particulars existeixi o no gual, per plaça de 
garatge s´utilitzi o no: 25,50 euros 
En relació a la capacitat dels garatges dels habitatges unifamiliars i dels blocs 
de pisos regiran els següents criteris:  
a. Habitatges unifamiliars:  

- una plaça correspon a 30 m2 
b. Habitatges plurifamiliars o blocs de pisos:  

- 15 m2 per aparcament 
- 10 m2 zona de pas 
- Total 25 m2 per plaça  

2) Per entrada de vehicles en local destinat a l´activitat de garatge o pupil.latge, 
o entrada de vehicles en superfícies annexes a establiments comercials amb 
accés controlat, per plaça de garatge s´utitlitzi o no: 20,00 euros per plaça 
(quota mínima de 40,00 euros) 
                                                                                                      

3) Per entrada de vehicles en els demés edificis o altres finques tinguin o no 
gual, no contemplats en els apartats anteriors: 40,00 euros. 

4) Per entrada de vehicles en local destinat a reparació de vehicles degudament 
legalitzat: 32,00 euros  

2. Per reserves de via pública per aparcament:  

- Parada autotaxi: 40,00 euros 

- Parada autobús: 36,00 euros 

Article 7.- Acreditament  

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada.  

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 

.  

 



 

 

 

 

taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat 
en aquesta Ordenança. 

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.  

4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 

Article 8.- Període impositiu  

1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.  

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.  

4. Quan no s’autoritzi 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. 

Article 9.- Normes de gestió 

1.Cada any s´elaborarà un padró d´entrada de vehicles. 

El padró de vehicles es regirà per:  

. Pel que fa a l´entrada física: les existents a 1 de gener.  

. Pel que fa als titulars de l´entrada: els propietaris de les finques on està aquesta 
ubicada al padró de l´IBI de l´exercici corresponent.  

2. La inutilització d´una entrada de vehicles només serà vàlida si es fa amb un 
element no movible que impossibiliti l´accés dels vehicles a la finca. Totes les 
inutilitzacions que es comuniquin durant l´exercici, tindran efecte a partir del proper 
exercici, independentment de la data efectiva da la inutilització.  

3. Els diferents aprofitaments es podran senyalitzar:  

a. En el supòsit d´entrada de vehicles:  facilitant l´ajuntament plaques en 
exclusiva de senyalització de gual permanent, mitjançant la presentació del 
rebut d´haver satisfet l´aprofitament i, previ pagament de l´import de 14,05 
euros/unitat 

Addicionalment, per remarcar més la senyalització de gual permanent, aquest es 
podrà pintar d´acord amb les normes que fixi la Policia Municipal en cada cas. Si en 
aquesta acció intervenen (a petició de l´interessat) els serveis de la brigada municipal 



 

 

 

 

d´obres, caldrà liquidar la quantitat de 47,32 euros/ml. 

b. En el supòsit de reserves d´aparcament exclusiu: facilitant l´ajuntament 
plaques en exclusiva de senyalització de parades públiques i reserva de 
parada especial, intervenint en la seva fixació la brigada municipal d´obres, 
caldrà liquidar la quantitat de 100,36 euros/unitat. 

Addicionalment, per remarcar més la senyalització, aquesta es podrà pintar d´acord 
amb les normes que fixi la Policia Municipal en cada cas. Si en aquesta acció 
intervenen (a petició de l´interessat) els serveis de la brigada municipal d´obres, 
caldrà liquidar la quantitat de 47,33 euros/ml. 

La reserva serà en tots cas, lligada a una activitat econòmica. Per a la seva 
concessió caldrà una petició fonamentada prèvia de l´interessat.  

c. En el supòsit de reserves per càrrega i descàrrega exclusiva: facilitant 
l´ajuntament les plaques en exclusiva de senyalització de zona de càrrega i 
descàrrega exclusiva, intervenint en la fixació la brigada municipal d´obres, 
caldrà liquidar la quantitat de 100,36 euros/unitat. 

Addicionalment, per remarcar més la senyalització, aquesta es podrà pintar d´acord 
amb les normes que fixi la Policia Municipal en cada cas. Si en aquesta acció 
intervenen (a petició de l´interessat) els serveis de la brigada municipal d´obres, 
caldrà liquidar la quantitat de 45,07 euros/ml. 

Article 10.- Notificacions de les taxes  

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el 
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel 
termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de 
cobrament.  

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

Article 11.- Infraccions i sancions  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General.  

Article 12è. Vigència  

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 11 de desembre de 
2015 i publicada en el BOP número 249, de data 29 de desembre de 2015,  regirà a 
partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 

 



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 18 
TAXA DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM 

Article 1r. Naturalesa. Objectes i fonament 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20-4-r del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per clavegueram, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 
de l’esmentat del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, el fet de disposar les vies públiques de la 
ciutat del servei de clavegueram, la vigilància especial, reposició, conservació i neteja 
del clavegueram públic i privat i dels pous negres. 

Article 3r. Obligació de contribuir 

L’obligació de contribuir s’origina pel fet que la finca (habitatge, local comercial, 
industria, etc...) faci ús del servei. 

Article 4t.Subjecte passiu 

Estan obligats a satisfer la taxa les persones físiques o jurídiques, nacionals o 
estrangers, i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, 
que a títol de propietat, arrendament o qualsevol d’altre, ocupin els habitatges, 
establiments o els locals de les finques que disposen del servei.  

Article 5è. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la llei 
general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei General Tributària als 
articles 41 i 43. 

Article 6è. Base imposable 

Constituirà la base per a l’exacció de la taxa, el consum i utilització d’aigua. En el cas 
de subministrament d’aigua a la finca per part de l’empresa concessionària municipal 
la base estarà constituïda pels metres cúbics facturats.  

En altres casos, estarà constituïda  pels metres cúbics abocats a la xarxa , d’acord 
amb les dades  comunicades a l’agencia catalana de l’aigua. 

Article 7è. Quota tributària 

La quota de la taxa serà de:  



 

 

 

 

Quota mínima    6m3 d’aigua mensual (habitatges sense comptador o 
deshabitats ) 

Ús domèstic    m3 d’aigua   0,082 € 

Ús industrial    m3 d’aigua   0,082 € 

 Article 8è.  Acreditament 

1.  La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable i s’entendrà que aquesta s’inicia: 

A) A la data de presentació de la corresponent sol·licito de la llicència de presa, si 
el subjecte  passiu la formula expressament. 

B) Des  que te lloc la presa efectiva de la xarxa de clavegueres municipals. 
L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència  
que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’iniciï de 
l’expedient administratiu que es pugui instruir per  ala seva autorització. 

2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües fluvials, negres o residuals i llur 
depuració són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin 
façana als carrers , places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la 
distància entre la xarxa i la finca no passi de cent metres i la taxa s’acredita fins i tot 
quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa. 

3. Per als exercicis següents al de l’alta  en el registre de contribuents , 
l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any. 

Article 9è. Normes de gestió 

1. L’empresa subministradora liquidarà a l’administració municipal les quantitats 
recaptades, amb la mateixa periodicitat que es liquidi el preu públic de l’aigua. 

2. La recaptació es realitzarà juntament amb la facturació del subministrament de 
l’aigua. La quota de la taxa figurarà en concepte independent del consum 
d’aigua i altres preus relacionats amb aquest consum. 

3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària 
d’aigua es negués a satisfer la quota de la taxa a l’empresa subministradora, 
aquesta quedarà exonerada del deute tributari al donar compte de la negativa, 
suficientment provada, a l’administració Municipal, qui procedirà a endegar els 
processos executius corresponents.  

Article 10è. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas, s’estarà al que disposen els art. 181 i següents de la LGT  

Article 11è. Vigència 

Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del 
2014 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.  



 

 

 

 

Ordenança fiscal núm. 19 
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VÍA PÚBLICA 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

En ús de les  facultats  atorgades per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat  amb el que disposen els  
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via publica”, que es regeix per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu  l’article 58 de 
l’esmentada Llei 39/88. 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada de 
vehicles  els conductors  o propietaris dels quals, havent estat  advertits per mobilitzar-
los, no corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d’un 
vehicle abandonat o estacionat  abusivament  a la via publica.       

   

Article 3r. Obligació de Contribuir 

L’obligació de contribuir  neix per l’aplicació  de l’article 292 del Codi de la Circulació i 
afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a 
mobilitzar-lo per l’agent de circulació, no corregeix la deficiència causant  de 
l’advertència i la permanència d ‘un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se 
estacionat a la via pública de manera que impedeixi  la circulació, hi signifiqui un perill 
o la  destorbi greument. 

Article 4t.  Subjecte Passiu 

En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a 
pagar les tarifes que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, 
segons la infracció comesa. 

Article 5è. Tarifes 

Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents: 

 

 Retirada i trasllat 
de vehicle  

Ocupació de la via 
pública 

Immobilització del 
vehicle  

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

 

26,72 €  

 

1,84 € 

 

21,42 € 



 

 

 

 

  

En el supòsit que l’Ajuntament hagi requerit el servei de grua per a retirar un vehicles i 
aquesta no arribes a portar-se a termini, es satisfarà el 60% de l’import que per 
retirada i trasllat del vehicle es contempla en la present tarifa. 

Article 6è. Normes de Gestió i Recaptació 

El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la 
taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que 
dóna l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s’ingressen 
diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la 
Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament. 

Article 7è. Infraccions i Sancions 

Els funcionaris municipals encarregats dels cobrament a les oficines corresponents 
són responsables de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels 
comprovants referits, amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions 
legals vigents. 

Disposició Final 

Aquesta Ordenança una vegada aprovada, tindrà efectes des de l’endemà de la seva 
publicació, un cop aprovada definitivament i continuarà en vigor fins que s’aprovi la 
seva derogació o la seva modificació. Mentre, regirà la vigent. 

Diligència 

Aquesta Ordenança en el seu text actual restarà  vigent mentre no  s’aprovi la seva  
modificació o derogació parcial o total i de forma expressa. Entrarà en vigor  a 1 de 
gener de 2014. 
 

Ordenança fiscal núm. 20 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE CONTROL 
SANITARI DE GOSSOS DOMÈSTICS 

Article 1r.- Fonament legal 

D’acord amb allò que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases de règim local, i de conformitat amb el que estableixen els arts. 15 a 19, en 

Automòbils de turisme 
camions i similars fins a 3500 
kg PMA  

 

66,30 € 

 

6,94 € 

 

27,85 € 

Tota mena de vehicles amb 
PMA superior 3500 kg.PMa 

 

265,20 €  

 

10,51 € 

 

160,45 €  



 

 

 

 

relació amb el 57 del Reial Decret Legislatiu /2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa pel servei de 
cens, vigilància i inspecció d’animals.  

Article 2n.- Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de inscripció al cens 
municipals dels animals de companyia i la sol·licitud de llicències de tinença de gossos 
potencialment perillosos.   

Article 3r.- Subjecte passiu 

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents les persones que 
siguin posseïdores de d’animals de companyia i els interessats que sol·licitin les 
llicències de tinença de gossos potencialment perillosos.  

La meritació de l'impost serà en la data d'alta de l'animal en el registre i en data de 
sol·licitud de les llicències de tinença de gossos potencialment perillosos.   

Article 4t.- Base imposable i quota tributària 

S’estableix aquest tribut per les despeses de gestió d’inscripció al cens d’animals de 
companyia i la sol·licitud de llicències de tinença de gossos potencialment perillosos. 

1.- Drets d’inscripció en el registre municipal 5,10€.  

2.- Drets d’inscripció i expedició de llicència per la tinença de gossos potencialment 
perillosos 10,20 € (validesa de la llicència 5 anys). 

3.- Pèrdua de documents o renovació de llicència per la tinença d’animals 
potencialment perillosos 10,20 €.    

Article 5è. Exempcions i bonificacions 

1.- Estaran exempts del pagament de la taxa els contribuents titulars de gossos – 
pigall  per a invidents.  

2.- S’estableixen bonificacions del 50% de la quota tributària en els casos següents:  

Per a gossos albergats permanentment en cases de pagès, dedicats a la guarda 
d’instal·lacions i companyia dels titulars de l’explotació agrària, o gossos d’atura de 
ramats.  

Per a gossos de caça, d’arrossegar trineus o d’altres esports, sempre i quant la seva 
participació sigui imprescindible per a la pràctica de l’esport, els seus titulars comptin 
amb la llicència federativa i l’assegurança corresponent, i estiguin albergats permanent 
en instal·lacions ubicades fora de la zona urbana.  

Article 6è. Administració i cobrament 

El posseïdors de gossos estan obligats a presentar declaració dels animals per ésser 
inclosos al Registre municipal.  



 

 

 

 

Podrà donar-se alta d'ofici per acte de coneixement de l'administració municipal els 
propietaris o posseïdors d’animals de companyia.   

Les baixes seran realitzades per declaració del propietari i, sense perjudici de la prèvia 
inspecció pels serveis municipals.  

Tot animal que no tingui la oportuna documentació sanitària o no disposi de número de 
cens, serà considerat abandonat. Anualment, es confeccionarà padró o matrícula 
segons les dades del registre municipal i serà exposat al públic per tal que es puguin 
presentar les al·legacions o reclamacions que estimin els interessats.  

Article 7è.- Vigència 

Aquesta ordenança , una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener i 
continuarà en vigor fins que  s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. 

Ordenança fiscal núm. 21 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de l’escola 
d’infants municipal.  

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància 
dels nens, pròpies de l’escola d’infants, quan les mateixes es realitzin pels serveis 
municipals pel curs escolar.  

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o 
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a 
terme per l’escola d’infants municipal. 

Article 4t. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:  
 
CONCEPTE 
 

 

1. Matrícula  155 €/anual   
 

2. Quota  
Preu reduït/subvencionat* 

360,5 €/mensual 
140,00 € 
 

  



 

 

 

 

3.  Serveis addicionals  de perllongació de 
jornada: 
 

1. Servei bon dia / bona tarda 
2. Hora puntual perllongació jornada 

 
 
42 €/mensual   
7,2 €/hora 
 

 
4. Quota per material (inclou agenda) 
       

90 € 
 

5.Servei menjador : 
 

1.  Alumnes habituals del servei 
2.  Puntuals (esporàdic) 
3. Assegurança escolar  
4. Paquet global  
(inclou: quota, servei bon dia i bona 
tarda i menjador) 
 

 
 
100,00 €/mensual  
6,5 €/àpat 
10,5 €/anual 
400,00 €/mensual 
 
 

  
El curs s’entén de setembre a juliol, pel que es liquidaran tots els mesos sencers llevat 
que hi hagi una baixa per causa justificada, a criteri de l’Alcaldia o la Junta de Govern, 
i comunicada, com a mínim, amb 10 dies d’antelació. 

Article 5è. Bonificacions 

No es preveuen.  

Article 6è. Reduccions 

El preu subvencionat s’aplicarà a tots els alumnes que hagin formalitzat la seva 
matricula i iniciat el curs dins el termini previst d’acord amb el calendari d’escolarització 
de la Generalitat i compleixin els següents  requisits:  

1.- Estar empadronats al municipi de Ribes de Freser i/o en algun dels municipis amb 
conveni amb l’Ajuntament de Ribes de Freser per l’escola Bressol.  

Article 7è. Administració i cobrament 

Els pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària a  favor de 
l’empresa Xina Xano adjudicatària de la gestió, contra els càrrecs i rebuts lliurats a 
l’efecte per la Tresoreria Municipal durant el període impositiu Corresponent. Es 
considera període impositiu el curs escolar que s’inicia el mes de setembre i finalitza el 
juliol. Les modificacions de les tarifes corresponents a aquesta ordenança entraran en 
vigor a l’inici del curs escolar, per excepció a l’acord general de modificació de les 
ordenances fiscals municipals, i amb independència d’aquell acord.  

Article 8è. Remissió normativa 

Pel que fa a la qualificació de les infraccions a la Ordenança, així com a la 
determinació de sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el 
Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament per la Llei 
General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.  



 

 

 

 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà el Text 
Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei General 
Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.  

Disposició final 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 30 d´octubre de 2017 i  
publicada en el BOP número 245, de data 28 de desembre de 2017,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 22 
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS DE LA RESIDÈNCIA 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de residència 
assistida   

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de residència assistida, 
quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals (organisme autònom de la 
residència de la Gent Gran de la Vall de Ribes). 

Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o 
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat dut a 
terme  per la residència. 

Article 4t. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determina acollint-se als preus establerts per la  Generalitat 
de Catalunya els que són d’aplicació i que impliquen la seva regularització en el 
moment de la seva publicació per la Generalitat.  
 
Els imports que no depenen de la Generalitat, seran d’aplicació els preus que es 
detallen en la present ordenança.  
 
1. Quotes normals Residència assistida (per mes). 

 
a) Residents a 31.01.2008:  
 

NIVELL ASSISTENCIAL  QUOTA  

Baixa intensitat/dependència 1.263,21 € 

Mitja intensitat/dependència 1.455,01 € 

Alta intensitat/dependència 1.695,39 € 



 

 

 

 

 
b) Nous ingressos: (segons preus de la Generalitat) 
 

 
NOTA: Per calcular la contraprestació que haurà d’abonar l’usuari de les places 
concertades, s’utilitzaran els criteris fixats pel corresponent Decret del Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions reglamentàries i es 
regularitzaran d’ofici d’acord amb aquest.  
 
2. Quota normal Residents d’estada temporal (segons preus de la Generalitat) 

 

 QUOTA  

Per mes  1.869,41 € 

Per dia  62,31 € 

 
3. Quotes complements/suplements (per mes): 

 

 QUOTA  

Habitació individual  45,69 € 

Habitació nova  91,36 € 

 
4. Centre de dia per a la Vellesa: (segons preus de la Generalitat ) 

 

 QUOTA  

Per mes (de dilluns a divendres) 617,66 € 

Per dia  28,07 € 

 
NOTA: Per calcular la contraprestació que haurà d’abonar l’usuari de les places 
concertades, s’utilitzaran els criteris fixats pel corresponent Decret del Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions reglamentàries i es 
regularitzaran d’ofici d’acord amb aquest. 
 
5. Servei de transport: 

 

 QUOTA  

Mensual (anada i tornada) dins del Municipi de Ribes 76,64 € 

Mensual (anada i tornada) fora del Municipi de Ribes  100,98 € 

Per dia (anada i tornada) dins del Municipi de Ribes 3,49 € 

Per dia (anada i tornada) fora del Municipi de Ribes  4,59 € 

 

NIVELL ASSISTENCIAL  QUOTA  

Baixa intensitat/dependència 1.384,88 € 

Mitja intensitat/dependència 1.651,84 € 

Alta intensitat/dependència 1.869,41 € 



 

 

 

 

 
6. Serveis de menjador: 

 
a) A la Residència: 

 QUOTA  

Esmorzar  1,71 € 

Dinar  5,98 € 

Berenar  1,05 € 

Sopar  4,69 € 

Servei de menjador ( tots els àpats/dia ) 13,43 € 

 
A.1 Els residents privats podran sol·licitar  mitjançant instància formalitzada a la 
recepció de la  residència, ( a partir del  15e dia  d’ingrés hospitalari )  la devolució de 
dietes de menjador ( a raó de 5€/dia .).. La devolució procedirà des de el primer dia 
d’ingrés hospitalari justificat 
 
A.2 Els residents  subjectes a subvenció de la Generalitat només podran acollir-se 
d’acord amb les següents condicions  
 1-  el requisit 6.A.1 i el %    
 2- Amb el límit màxim  d’aplicació del % de la dependència  suportada per 
 l’usuari al 5€/dia    
 
b) A domicili: 
 
Els mateixos preus que a la Residència, més SAD (si cal), més transport. 
 
7. Serveis d’atenció a domicili (preu €/hora):  

 

 QUOTA  

Treballadora familiar (Atenció geriàtrica a domicili) 14,21 € 

Suport/ajuda a la llar (Neteja) 12,45 € 

Serveis especialitzats €/hora  
(Fisioteràpia i rehabilitació, teràpia ocupacional)  26,55 € 

 
NOTA: Es podran aplicar els xecs servei en les seves diferents modalitats (bàsic, 
neteja i especialitzada), en aquesta prestació de serveis d’ajuda a domicili. Aquests 
xecs suposen una reducció del 33% del cost normal, en el supòsit d’usuaris majors de 
60 anys.  
 
8. Altres serveis complementaris oberts als usuaris de la Residència i Centre de 

dia (increment IVA)  

 
a) Serveis de podologia: 

 QUOTA  

Cura 3,60 € 

Tractament  6,08 € 



 

 

 

 

 
b) Servei de perruqueria:  

 QUOTA  

Rentar i tallar  8,19 € 

Rentar i marcar  8,19 € 

Rentar, tallar i marcar 14,35 € 

Tenyir, rentar i marcar 27,42 € 

Rentar i permanent 32,16 € 

Depilació  3,13 € 

 
c) Servei de dutxa:  

 QUOTA  

No assistida (hores a convenir) 2,71 € 

Assistida (hores a convenir) 6,08 € 

 
d) Activitats (€/sessió):  

 QUOTA  

Teràpia ocupacional  6,80 € 

Gimnàstica rehabilitadora (en grup) 6,80 € 

Gimnàstica individualitzada (fisioteràpia rehabilitadora o teràpia 
cognitiva) 

17,26 € 



 

 

 

 

Els preus ( Generalitat )  es consideren vigents fins a la publicació per part de la 
Generalitat de Catalunya de l’establiment dels nous preus . Les modificacions de les 
tarifes corresponents a aquesta ordenança entraran en vigor  en el mateix moment en 
que entrin  en vigor els nous preus establerts per la Generalitat, i es procedirà a la 
seva regularització sense necessitat de modificació en l’ordenança fiscal .  

Article 5è. Bonificacions 

En el supòsit que un usuari no percebi cap prestació econòmica en funció del grau de 
dependència, amb l´informe previ de serveis socials, se li podrà aplicar una quota 
mensual bonificada de 1.384,88 euros.   

Si excepcionalment un usuari no pot assumir el preu fixat pel Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ni la quota bonificada 
establerta a l´apartat anterior, s´estudiarà el cas individualment i, previ informe de 
serveis socials, la residència podrà assumir temporalment la financiació, tenint en 
compte que la quota mensual no podrà ser en cap cas inferior a 650 euros. 

Article 6è. ASdministració i cobrament 

Els pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària a  favor de la 
residència assistida de La Gent Gran de la Vall de Ribes, contra els càrrecs i rebuts 
lliurats a l’efecte per la Tresoreria de la Residència durant el període impositiu 
corresponent. 

Article 7è.- Remissió normativa 

Pel que fa a la qualificació de les infraccions a la Ordenança, així com a la 
determinació de sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el 
Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament per la Llei 
General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.  

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà el Text 
Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei General 
Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.  

Disposició final 

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 30 d´octubre de 2017 i  
publicada en el BOP número 245, de data 28 de desembre de 2017,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 23 
ORDENANÇA REGULADORA I FISCAL DE LA ZONA 
D’ESTACIONAMENT REGULAT LIMITAT 

Article 1r. Fonament i naturalesa  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de la  



 

 

 

 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de 
març, s’estableix la taxa per estacionaments regulats amb horari limitat a la via 
pública. 

Article 2n. fet imposable  

És objecte d’aquesta exacció la utilització privativa o l’aprofitament especial derivada 
de l’estacionament regulat amb horari limitat  que es detallen  , d’acord amb el que es 
preveu a la present ordenança. 
1 pàrquing  Ribes Sud 

 

  

Article 3r. Subjecte passiu  

Estan obligades al pagament dels drets i taxes previstos en aquesta ordenança i al 
compliment de les disposicions que conté els conductors dels vehicles i, amb caràcter 
solidari, els propietaris dels mateixos. 

 

  

Article 4t. Acreditació  

L’obligació neix en el moment d’efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi 
estat autoritzat. 

 

  

Article 5è. Tarifes  

TIPUS 
APARCAMENT 

Places Franja horària  Preu  

PMR 2 il·limitada gratuït 

Zona verda 5 30' gratuït 

Zona blava  -  preu 
tarificat  de 0 a 120’ 
minuts 

 

89 

30’        0,51 € 

60’        1,02 € 

90’        1,53 € 

120’     2,04 € 

Zona blava  -  preu 
tarificat  tarifa dia 

 

89 

Més de 120' 8,16 €  

 



 

 

 

 

Anul·lació anticipada  
de sancions 

    9,18 € 

Expedició de carnet de 
Vehicle censat* 

  5,10 €/unitat 

 

¨* l’ajuntament aplicarà una bonificació del 25% sobre el preu ( excepte anul·lació de 
sancions) als vehicles  censats als municipis  de la Vall de Ribes. L’expedició del 
carnet es sol·licitarà a les oficines de l’ajuntament  de  Ribes de Freser, mitjançant  
rebut pagat de l’impost de circulació de l’any en curs, i haurà de ser renovat 
anualment. 

  

Article 6è. Gestió  

1. El pagament de la tarifa es realitzarà mitjançant l’adquisició dels corresponents 
tiquets. 
2. El pagament s’ajustarà a la regulació que per aquest tipus d’estacionament disposi 
l’ordenança general municipal de circulació de vehicles. Per tal d’acreditar el 
pagament a què fa referència l’apartat anterior, el tiquet d’estacionament esmentat 
s’haurà d’exhibir en la part inferior del parabrisa, de manera que sigui totalment visible 
des de l’exterior.  
 
3. Es podrà extreure un tiquet especial, que s’haurà de dipositar a la bústia habilitada 
a aquest efecte en el parquímetre, conjuntament amb la denuncia formulada, a fi 
d’anul·lar els efectes d’aquesta. 
En cas de no acollir-se a aquesta serà d’aplicació l’ordenança municipal de circulació  

 

  

ÚNICA. Disposició addicional  

En allò no previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les normes de 
l’ordenança fiscal general  i de circulació i les disposicions que, si escau, es dictin per 
a la seva aplicació. 

 

  

ÚNICA. Disposició final  

Aquesta ordenança , una vegada aprovada , tindrà efectes des del primer dia de 
gener de 2014 i continuarà vigent fins que s’aprovi la seva derogació o la seva 
modificació. Mentre regirà la vigent. 

 



 

 

 

 

 

  

Ordenança fiscal núm. 24 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA 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, subsòl 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  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 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, subsòl o volada de les vies públiques municipals. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa 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. 

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, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que 
exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable 
o qualsevol altra tècnica, 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.  

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. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o 
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el 
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 

4. 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 num 
12 

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, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents.  

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui.  

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

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

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la 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.  

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, canons, 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 
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 meritament 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. 

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 voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés 

1.S’estableix amb caràcter general  el règim d’autoliquidació  

Quan es tracta de taxa acreditada per aprofitaments especials que es realitzen al llarg 
de diversos exercicis , les companyies subministradores o prestadores dels serveis 
hauran de presentar a l’ajuntament abans de 30 d’abril de cada any la declaració  
liquidació resum corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici a 
immediatament anterior . 

2. S’haurà de presentar l’autoliquidació  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 tributaria.  

5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els 
diferents títols habilitants 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.  

Article 8è. Gestió per delegació  

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades al consorci de 
recaptació de Cerdanya Ripollès  les normes contingudes als articles anteriors seran 
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  

2.  El consorci de recaptació Cerdanya ripollès establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels 
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i 
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consorci 
de recaptació Cerdanya Ripollès  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.  

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat 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 tributaria, 
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 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, regirà 
des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 

Annexos: 

  



 

 

 

 

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 

  



 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

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. 25 
REGULADORA DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ, PROMOCIÓ I 
DIFUSIÓ TURÍSTICA DEL MUNICIPI DE RIBES DE FRESER 

ARTICLE 1. Concepte  
 
D'acord amb allò que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis prestats a 
l’oficina de turisme de la Vall de Ribes, que es regirà per aquesta Ordenança.  
 
ARTICLE 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis prestats o realitzats per aquest Ajuntament a l’oficina de turisme 
de la Vall de Ribes. 
 
ARTICLE 3. Serveis  
 
Els serveis d’informació, promoció i difusió turística que es realitzaran per les 
empreses, entitats o establiments interessats són els següents: 
 

- Visibilitat presencial als visitants de l’Oficina de turisme. 
- Exposició dels díptics o tríptics amb mides de plegat unificats de 99 mm 

d’ample x 210 mm d’alt. Els materials de promoció seran facilitats pels mateixos 
interessats. Els materials que no compleixin aquestes mides no seran exposats 
per no influir en la decisió d’agafar els díptics per part dels visitants als altres 
interessats. 

- Inclusió de la informació de contacte i del servei en els materials genèrics 
editats de la Vall de Ribes. 

- Publicitat de l’establiment, empresa o entitat als materials impresos a la web de 
Vall de Ribes. 

- Difusió de les activitats organitzades dels interessats, comunicades prèviament 
al personal de l’oficina de turisme de la Vall de Ribes, als visitants presencials 
i/o en línia. (web i xarxes socials). 

- Citació de les informacions dels establiments, negocis o entitats a les xarxes 
socials gestionades per l’oficina de turisme (Facebook, Twitter, Instagram i 
canal You tube). 

- Promoció en les accions de comunicació i/o campanyes publicitàries que es 
puguin realitzar des de Vall de Ribes. 

- Informació i/o assessorament d’ajudes o activitats d’interès turístic. 
 
ARTICLE 4. Quantia  
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada en les tarifes 
següent:  



 

 

 

 

 
4.1. QUOTES AL SERVEI GENERAL: 
 
ASSOCIACIONS I ENTITATS DEL SECTOR DE LA VALL DE RIBES  100,00€ 

 
SERVEIS A ESTABLIMENTS O NEGOCIS DE LA VALL DE RIBES 

 

  

 Hotels   300 € + 1,5 €  per plaça    

 Turismes rurals / Apartaments / HUTS  180 € + 1 €  per plaça    

 Hostals / Pensions / Albergs / Refugis   150 € + 0,75 €  per plaça    

 Restaurants   120 € + 0,5 €  per plaça    

 Càmpings   100 € + 0,25 €  per plaça    

 Empreses d’activitats turístiques   145 €    

 Bars i locals nocturns   145 €    

 Artesans / Comerços   100 €    

 
  ASSOCIACIONS I ENTITATS DEL SECTOR DE FORA DE LA VALL DE RIBES 200,00€ 
 
SERVEIS A ESTABLIMENTS O NEGOCIS DE FORA DE LA VALL DE RIBES 

 

  

 Hotels   600 € + 1,5 €  per plaça    

 Turismes rurals / Apartaments / HUTS  360 € + 1 €  per plaça    

 Hostals / Pensions / Albergs / Refugis   300 € + 0,75 €  per plaça    

 Restaurants   240 € + 0,5 €  per plaça    

 Càmpings   200 € + 0,25 €  per plaça    

 Empreses d’activitats turístiques   290 €    

 Bars i locals nocturns   290 €    

 Artesans / Comerços   200 €    

 
4.2. TARIFES PER VENDA: 
 
En el cas que des de l’oficina de turisme es realitzessin vendes de productes de 
marxandatge o reserves de serveis turístics s’establirien convenis individuals amb les 
empreses interessades. 



 

 

 

 

 
ARTICLE 5. Bonificacions  
 
No es contemplen beneficis fiscals.  
 
 
ARTICFLE 6. OBLIGACIÓ AL PAGAMENT  
 
El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant pagament per domiciliació bancària en 
el primer trimestre de l’any.  
 
El no pagament implicarà la no prestació dels serveis.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  

La present Ordenança fiscal aprovada definitivament en data 29 d´octubre de 2018 i  
publicada en el BOP número 247, de data 28 de desembre de 2018,  regirà a partir de 
l’1 de gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

Ordenança fiscal núm. 26 
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ 
D´ACTIVITATS COMUNICADES EN MATERIA D´URBANISME 

Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU, 
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica) l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa 
originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i 
de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui 
realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 
bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i 
l’article 187 i 187 bis del TRLU. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 



 

 

 

 

posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal·lacions, o s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Article 4.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5.- Base imposable 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les esplanacions 
dels terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres 
puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, la construcció 
d’edificis de nova planta, la intervenció en els edificis ja existents i les obres 
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació de construccions o instal·lacions 
existents, i la construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de 
manera provisional. 
 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització 
d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions 
similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions 
similars, la instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, 
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes 
o dispositius de telecomunicacions. 
 
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost 
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total 
o parcial de construccions i instal·lacions existents, la constitució o modificació d’un 
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, o la formalització d’operacions 
jurídiques que comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres 
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en 
una llicència urbanística anterior. 
 
d) La superfície dels cartells i tanques de propaganda col·locats de manera visible des 
de la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació 
arbustiva, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la 
superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 
característiques del passatge. 
 



 

 

 

 

2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que 
correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques dels processos 
productius. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
Per a tot tipus d´obres la quota tributària serà del 0,27 per cent del pressupost de 
l´obra, amb excepció de les que s´especifiquen a continuació: 
  

Llicència de primera ocupació  
1. Primer habitatge  
2. Per cada habitatges suplementari.  
3. Edificis comercials i industrials  o part d’edificis amb aquest ús, 

per m2 
4. Aparcaments en tot tipus d’edificis, per plaça 
5. Quota mínima en tots el casos 
6. Les llicències de modificacions d’ús tenen una bonificació del 

50% 

 
141,80 € 
22,55 € 
1,19 € 
2,34 € 
56,36 € 

Suspensió obra  387,09 € 

Llicència de parcel·lació per cada finca resultant (segregació i divisió 
horitzontal ) 

129,00 € 

Llicències d’obres amb autorització prèvia de la Comissió Territorial 
d´Urbanisme 

580,61 € 

Pla parcial, Plans de millora urbana, ordenació de volums 1290,30 € 

Projecte d´ Urbanització, compensació o reparcel·lació. 645,11 € 

Recepció d’obres d’urbanització  1290,30 € 

Plans especials. 443,19 € 

Estudis de detall  331,16 € 

 
En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives 
de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, la quota que s'haurà de liquidar seran el 50 per cent de la que 
s'assenyala a l´apartat anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat 
efectivament. 
 
Article 7.- Beneficis fiscals 
 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta 
Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit 
impost. 
 
Article 8.- Acreditació 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. 
 



 

 

 

 

2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit 
previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a 
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
Article 9.- Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància 
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic 
competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc 
d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici. 
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en 
què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom 
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una 
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels 
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les 
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació 
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració 
municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries 
de la modificació o ampliació. 
 
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu 
director que acrediti la data del finiment de les obres i de fet que aquestes s'han 
efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les 
construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop 
finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix 
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de 
constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència 
o de realitzar la comunicació prèvia. 
 



 

 

 

 

2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet 
imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de 
les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta 
comprovació, es practicarà la liquidació que correspongui. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de 
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 12.- Garantia de reposició de serveis urbanístics afectats 
 
Els titulars de les llicències o comunicacions prèvies estaran obligats a constituir un 
dipòsit previ per les quantitats reintegrables o en garantia de les execucions 
obligatòries o reposicions que realitzin per ells mateixos. Per determinar la quantitat a 
satisfer com a garantia de la reconstrucció de paviments, s´aplicaran els valors 
següents:  
 

a) Per obres majors i enderrocs, en sòl urbà i amb condició d’urbanitzat, s’aplicarà 
200,00 euros per metre lineal de façana total de l’edifici que confronti amb la 
via pública on es produirà l’accés a l’obra o instal·lació. 
 

b) Per obres menors en règim de comunicació, en sòl urbà i amb condició 
d’urbanitzat, s’aplicarà 100,00 euros per metre lineal de façana total de l’edifici 
que confronti amb la via pública on es produirà l’accés a l’obra o instal·lació. 
 

c) En sòl urbà, pendent d’urbanització o completar la urbanització, s’aplicarà 
75,00 euros per metre lineal de façana total de l’edifici que confronti amb la via 
pública on es produirà l’accés a l’obra o instal·lació. 

 
d) En obres en sòl no urbanitzable o urbanitzable no transformat s’aplicarà 3,00 

euros per metre lineal de camí públic que sigui necessari recórrer per accedir a 
l’obra a comptar amb la menor distància des del nucli urbà o carretera. 
 

e) Per escomeses de serveis urbans que impliqui l’obertura de rasa en carrer i 
reposició de ferms s’aplicarà 100,00 euros per metre lineal de rasa, amb un 
mínim de 250,00 euros. 
 

Si l’obra no afecta a tota la finca o és interior, s’aplicarà pel tram de façana que es 
consideri afectat per les obres. 
 
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. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 25 de 
juny de juny de 2018, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el 
BOP de Girona (BOP número 166. de data 28 d´agost de 2018) i  continuarà vigent 
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents 

 

  



 

 

 

 

 

 


