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CAPITOL I
PRINCIPIS GENERALS
Art 1
Naturalesa i contingut de l’ordenança
1. La present ordenança Fiscal General conté les normes comunes que són considerades part
integrant de ordenances fiscals específiques, reguladores de cada tribut o recursos de dret
públic en tot el que no estigui expressament regulat, i sense perjudici de l’aplicació
supletòria de la normativa aplicable en cada cas.
2. El seu fonament legal és el previst als articles 4, 5 i 106.2. de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
regulador de les Bases del Règim Local, a l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i
l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Art 2
Fonament i Dret Supletori de les ordenances fiscals específiques
1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una ordenança fiscal
específica, que tindrà per fonament legal o per normativa supletòria de les següents
normes:
a) La llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes Locals i les disposicions que les desenvolupen.
b) La Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre de 2003, en la seva
redacció vigent, de la qual són supletòries la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària i la Llei 30/1998 de 26 de novembre, Règim jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de l’anterior legislació
bàsica i conforme amb ella.
d) La llei 8/1989, 13 d’abril, reguladora de Taxes i Preus Públics.
2. Complementen el marc del decret supletori de la present Ordenança de les normes
reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial:
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a) El Reial Decret 2063/2004, de 15 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General del Règim Sancionador Tributari.
b) El Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament en
matèria de Revisió en Via Administrativa.
c) El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de Recaptació.
d) El Reial Decret 1065 de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
les Actuacions i el procediment de Gestió i Inspecció. Tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’Aplicació dels
Tributs.
Art 3
Àmbit d’aplicació
La present ordenança, així com les ordenances especials específiques, regulen la gestió dels
ingresso del dret públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament de L’Escala, i
s’aplicaran en el terme municipal d’acord amb els principis de residència efectiva i de
territorialitat.

CAPITOL II
PROCEDIMENT TRIBUTARI
Art 4
Aspectes generals
La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà
també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar l’accés a la informació
administrativa.
S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions dels
ciutadans amb l’ajuntament.
Art 5
Informació i assistència tributària
1. L’ajuntament promourà i facilitarà als obligats tributaris el compliment de les seves
obligacions i l’exercici dels seus drets, posant a la seva disposició serveis d’informació i
assistència tributària.
2. Les ordenances fiscals, un resum de les exempcions i bonificacions, el calendari de
cobrament en voluntària i els principals tràmits amb la gestió tributària es publicaran a la
pàgina web municipal.
3. Els serveis d’atenció al ciutadà (OAC) i de gestió tributària facilitaran als obligats l’exercici
dels seus drets i compliment de les seves obligacions mitjançant la confecció
d’autoliquidacions i comunicació de dades. La revisió i verificació d’aquests models es
comprovarà i signarà per l’obligat, si aquest ho estima oportú.
Article 6
Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. En l’àmbit de les seves funcions, els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els
contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la
normativa tributària.
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2. Les sol·licituds d’informació tributària, qualsevol que sigui el mitjà pel que es formulin, es
respondran d’igual forma a la presentada. En tots els casos es demanarà la identificació de
l’interessat, els antecedents i circumstàncies del cas i els dubtes que li susciti la normativa
tributària aplicable.
3. Les sol·licituds d’informació tributària formulades per escrit es contestaran en el termini
màxim de 3 mesos des de la presentació. La competència per respondre aquestes
consultes correspon a la Junta de Govern, amb vist-i-plau de la Interventora i a partir del
informe del cap de gestió tributària i cadastre.
4. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva
deguda identificació mitjançant la presentació del DNI, NIF o NIE quan es tracta de
compareixença personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’administració per a mitjans
telemàtics, podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
5. Si s’actua mitjançant representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la LGT. En tot cas, es presumirà concedida la
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
6. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats
tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i aquelles
objecte de consulta.
Art 7
Accés a arxius
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procediment
administratiu Comú (LRJPAC) i a la LGT.
Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada
especificant els documents que es desitja consultar. La consulta haurà de ser sol·licitada
per l’interessat i no podrà afectar interessos de tercers o la intimitat d’altres persones. Quan
el compliment d’aquests requisits resulti dubtós se sol·licitarà informe als serveis jurídics.
La petició de còpies haurà de realitzar-se per escrit. Per diligència incorporada en
l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la seva
recepció pel contribuent.
2. D’acord amb l’article 95 de la LGT les dades de transcendència tributària tenen caràcter
reservat i no es poden cedir ni comunicar a tercers, excepte que la cessió estigui
expressament prevista per Llei. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells
documents que figurant a l’expedient afectin a interessos de tercers, o la intimitat d’altres
persones.
Art 8
Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els
antecedents d’aquesta.
2. En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la
resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per altres
administracions o per l’interessat.
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3. Especialment podrà prescindir-se del tràmit d’audiència a l’interessat en els termes
previstos en la LGT i en els reglaments de desenvolupament. Amb caràcter general, el
termini serà de 10 dies.
4. En les resolucions dictades en aquells procediments en els quals no hi hagi resultat
necessari tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.
Art 9
Còmput de terminis
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén
que són hàbils, i s’exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius. Quan els
terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell
en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de
venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que
el termini finalitza l’últim dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui
lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi
l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud hagi
tingut entrada en el Registre municipal.
Art 10
Tramitació d’expedients
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el
corresponent rebut, s’admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de la presentació.
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà
l’interessat, perquè en un termini de 10 dies esmeni les anomalies, i se li indicarà que, si no
ho fa, s’arxivaran les actuacions i se’l tindrà per desistit de la seva petició.
3. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de 3 mesos sense
que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’administració, es produirà la caducitat
del procediment.
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar
per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la
notificació del corresponent acte.
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit que correspongui continuant amb el procediment; d’altra
banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix
abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es doni per transcorregut el
termini.
6. S’ordenarà l’acumulació de procediment dels expedients que entre sí guardin una identitat
substancial o íntima connexió.
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Art 11
Obligació de resoldre
1. L’ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest
deure de resoldre expressament en els procediments relatius a l’exercici de deures que
només han de ser objecte de comunicació per l’obligat tributari i en els casos que es
produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el
desistiment dels interessats.
2. El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa
aplicable fixi un termini diferent.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat
per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per
entendre estimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i sense perjudici
de la resolució administrativa que l’Administració ha de dictar.

CAPITOL III
GESTIO TRIBUTARIA
Art 12
Domicili fiscal
1. El domicili fiscal dels obligats tributaris, ja siguin persones físiques residents en el municipi o
no residents i les persones jurídiques serà el domicili que s’hagi comunicat a l’Ajuntament
de L’Escala mitjançant declaració expressa o d’acord amb dades contingudes en
documents derivats de la gestió de tributs.
En cas de devolució reiterada de les notificacions per motiu de manca de dades, incorrecció
en l’adreça o trasllat de la persona es modificarà d’ofici el domicili fiscal i es tindrà per vàlida
l’adreça on consti empadronat o la del lloc on s’hagi produït el fet imposable.
2. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, aquest hi podrà fer constar un
domicili a efectes de notificacions, on s’hi adreçaren les notificacions en matèria tributària.
Art 13
Declaracions
1. L’administració municipal pot fer aportar declaracions i dades sempre que siguin
necessàries per a la liquidació d’un tribut o per a la seva comprovació.
2. Les altes presentades pels interessats o descobertes per la inspecció municipal tindran
efecte des de la data en què neixi l’obligació de contribuir i seran incorporades al padró del
període següent, independentment de la liquidació dels períodes intermedis.
3. Les declaracions de baixes formulades pels subjectes passius seran comprovades per la
inspecció i, si aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a partir del període
següent a aquell en què foren presentades.
4. En les declaracions de baixes de la taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis,
servei de plaques de gual, servei de teledistribució municipal o per llicències dels mercats,
comprovades per la inspecció, s’aplicarà un sistema de prorrateig per mesos naturals de la
tarifa, regulat en la corresponent ordenança fiscal específica.
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5. La manca de presentació de declaracions de forma complerta i correcta, necessàries
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixin pel
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració.
La infracció tributària prevista en el paràgraf anterior pot ser lleu, greu o molt greu,
conforme el que estableix l’article 192 de la LGT.
Art 14
Autoliquidacions tributàries
1. L’autoliquidació és una declaració en la qual l’obligat tributari, a més de comunicar a
l’administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut
informatiu, realitza per si mateix les operacions de qualificació i quantificació necessàries,
incloses, amb caràcter provisional, les bonificacions que s’escaiguin, per a determinar i
ingressar l’import del deute tributari o si s’escau, determinar la quantitat que resulti a
retornar o a compensar.
2. En les ordenances de cada tribut podrà establir-se el règim d’autoliquidació. El model
d’autoliquidació serà facilitat per l’Ajuntament, al qual acompanyarà els documents
establerts per a la realització de les oportunes comprovacions. En el seu defecte, serà la
Junta de Govern qui disposarà.
3. Els obligats tributaries vindran obligats a presentar l’autoliquidació i a ingressar el seu
import en els terminis establerts en la normativa de cada tribut.
4. L’autoliquidació, anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici de l’assistència tècnica que
pugui facilitar el personal de l’Ajuntament.
5. Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i
comprovació per part de l’Administració municipal que practicarà, si és el cas, la liquidació
complementària o devolució que procedeixi.
6. L’oficina competent tramitarà les sol·licituds a les quals s’hagi exigit autoliquidació, trametrà
informe al Servei de Gestió Tributària qui proposarà la liquidació definitiva de la taxa i
determinarà, si s’escau:
a. La procedència d’una liquidació complementària, que es tramitarà com un ingrés directe.
b. La procedència de devolució per ingrés degut o indegut.
c. La correcció de l’autoliquidació exigida prèviament.
d. L’alta en el registre, el padró o la matrícula corresponent, i tindrà efectes de notificació.
7. En cas de que el subjecte passiu hagi incorregut en una infracció tributària, s’instruirà
l’expedient sancionador corresponent. Les autoliquidacions presentades fora de termini es
regiran segons allò que estableixi l’article 16 d’aquesta ordenança.
Art 15
Liquidacions tributàries
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions tributàries quan, no havent-se
establert autoliquidació, per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin
originar l’obligació de contribuir o s’hagin produït modificacions en els elements essencials
del tribut, en el cas de tributs de venciment periòdic, o quan l’Ajuntament tingui coneixement
de l’existència del fet imposable, en cas de tributs de venciment no periòdic.
2. En cas que establert el sistema d’autoliquidació, no es presenti la reglamentària declaració
en el termini previst, o les dades declarades siguin incorrectes, procedirà practicar liquidació
d’ofici.
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3. Quan sigui procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Ajuntament siguin
suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions podrà practicar-se
liquidació provisional.
4. Les liquidacions, tant d’ingrés directe com de rebuts, seran practicades pel Servei de gestió
tributària i aprovades per l’Alcaldia o per Junta de Govern Local.
5. Les liquidacions tributàries a què es refereixen els punts anteriors tindran caràcter
provisional en tant no siguin comprovades mitjançant procediment inspector, les que la
normativa tributària els hi atorgui aquest caràcter, o quan hagin transcorregut 4 anys.
Art 16
Recàrrecs d’extemporaneïtat
1. Si la presentació de la declaració o autoliquidació s’efectua sense requeriment previ de
l’administració, dins els 3, 6, 12 o més de 12 mesos següents a la finalització del termini
establert per a la seva presentació i ingrés, s’aplicarà el recàrrec del 5, 10, 15 o 20 per cent
respectivament, sobre l’import a ingressar resultat de l’autoliquidació o sobre l’import de la
liquidació derivat de les declaracions extemporànies, amb exclusió de les sancions que
haguessin pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la presentació de la
declaració o autoliquidació.
2. La manca d’ingrés en els terminis establerts en la normativa reguladora del tribut del deute
tributari que resultaria de l’autoliquidació constitueix una infracció tributària tipificada a
l’article 191 de la LGT, que es qualificarà i sancionarà, segons disposa l’esmentat article.
3. La manca de presentació de forma complerta i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació del tribut escaients, constitueix una
infracció tributària tipificada a l’article 192 de la LGT, que es qualificarà i sancionarà, segons
disposa l’esmentat article.
Art 17
Padrons, matrícules i registres
1. Seran objecte de padrons els tributs anomenats de cobrament periòdic els quals per la seva
naturalesa es produeix continuïtat en el fet imposable, s’exceptuarà les noves altes i
variacions, prèvies a la inclusió en el padró, que es farà mitjançant liquidació
individualitzada, sempre que no s’hagi establert el procediment d’autoliquidació.
2. Padrons hauran de contenir, a més de les dades específiques que cadascun d’ells
requereix segons les característiques de l’exacció, la següent informació:
a. Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu.
b. Objecte de l’exacció.
c. Base imposable.
d. Tipus de gravamen.
e. Quota assignada.
f. Deute tributari.
3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons corresponents,
a partir del padró de l’exercici anterior, incorporant-s’hi les modificacions derivades de la
variació de les tarifes aprovades en l’ordenança fiscal corresponen, així com la resta
d’incidències que fossin conegudes per l’Ajuntament. Es sotmetran a l’aprovació de
L’Alcalde, mitjançant proposta a la Junta de Govern.

- 11 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

4. Una vegada aprovat el padró, s’exposarà al públic el període d’un mes, a comptar des de
quinze dies abans de l’inici dels respectius períodes de cobrament, a efectes d’examen i
reclamació per part dels interessats. Aquesta publicació es realitzarà al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis municipal i al de la web, produint els efectes de notificació
col·lectiva de les liquidacions.
5. Es podrà presentar, davant de l’Alcaldia, recurs de reposició previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província.
6. Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, les successives liquidacions
tributàries es notificaran col·lectivament mitjançant edictes.
7. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la Llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 de la
LGT.
Art 18
Beneficis fiscals
1. El reconeixement, la concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions
s’ajustaran a la normativa específica de cada tributs, sense que en cap cas es pugui
admetre l’analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes i l’àmbit de les
exempcions o bonificacions.
2. La concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, motiu pel qual aquests hauran de ser
sol·licitats mitjançant instància dirigida a L’Alcalde, que haurà d’anar acompanyada de la
fonamentació i documentació que disposi la normativa de cada tribut o l’ordenança fiscal
municipal específica.
3. En cas que es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en el
moment de practicar la liquidació, sempre que l’Ajuntament disposi de la informació
acreditativa dels requisits exigits per gaudir-ne.
4. Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals de L’Escala i que es
pugui estendre a exercicis successius al seu reconeixement, mantindran la seva vigència
per aquests exercicis futurs sempre i quan el subjecte passiu reuneixi els requisits que
s’estableixin per al seu gaudiment i no hagin estat modificats els termes en l’ordenança
fiscal que correspongui.
5. Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals de concessió potestativa
no tenir deutes en període executiu en data 31 de desembre de l’any anterior, llevat que es
produeixi el pagament d’aquest deute abans que el padró o liquidació del tribut pel qual es
sol·licita el benefici fiscal adquireixi fermesa o que aquest deute tingui concedit el
corresponent ajornament o fraccionament o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
Art 19
Calendari fiscal
1. El calendari de cobrament de tributs de venciment periòdic serà, amb caràcter general,
l'establert al punt 2.
2. Quan alguna de les dates d'inici o finalització del període de cobrament caigui en festiu o
inhàbil, el termini es posposarà al següent dia hàbil no festiu.
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PADRO
•

Taxa pel Server de recollida d’escombraries
domiciliaries

•
•

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa pel servei municipal de teledistribució

•

Impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.

•

Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
rústica.
Taxa pel servei de recollida d’escombraries
de negocis.
Taxa pel servei d’entrades de vehicles amb i
sense placa de gual.
Taxa pel servei d’Ocupació de Via Pública del
Mercat Víctor Català i Mercat Setmanal.
Taxa pel servei d’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires.
Taxa pel servei de terrenys d’ús públic, amb
parades de mercaderies, comestibles i
similars per a botigues i comerços.

•
•
•
•
•

•

Impost sobre Activitats Econòmiques

Altres padrons de cobrament periòdic:
• Escola bressol, ballmanetes
• Viver d’empreses, lloguer
• Escola de música
• Casal, casaliu i casalet
• Comunicació
• Subministrament d’aigua, clavegueram i
recollida i tractament de residus domèstics
• Escola de Teatre

TERMINIS
Del 1 de febrer al 31 de març.
Domiciliats: 1 de març
De l’1 de març al 30 d’abril.
Domiciliats: 1 d’abril.
Del 1 de juliol al 30 de setembre.
Domiciliats:
1 d’abril, 25%
1 de juny, 25 %
1 de setembre, 50 %

Del 15 de juny al 30 de setembre.
Domiciliats: 1 d’agost.

De l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Domiciliats: 1 d’octubre.
Mensualment
Mensualment
Mensualment
Mensualment
Mensualment
Trimestralment
Trimestralment

3. Si s’escau, les variacions dels períodes de pagament indicats seran aprovades per la Junta
de Govern Local. El calendari fiscal es publicarà al BOE, tauler d’edictes municipal i al
tauler de la web municipal.
4. Als efectes de l’article 24 del Reglament general de recaptació, un cop finalitzat el termini
d’ingrés, els deutes seran exigits per la via de constrenyiment, amb exigència de recàrrecs,
interessos i costes que procedeixen.
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Art 20
Procediment de devolució
1. El procediment de devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instància de part,
mitjançant la presentació d'una autoliquidació o mitjançant la presentació d’una comunicació
de dades.
2. Els termini per efectuar la devolució començarà a comptar des de l’acabament del termini
previst per a la presentació de l’autoliquidació, si fos el cas, o des del de la presentació de
la sol·licitud o comunicació de dades.
3. El fet d’haver acordat la devolució no impedeix la posterior comprovació de l’obligació
tributària mitjançant els procediments de comprovació o investigació.
4. El dret a la devolució comporta l’obligació de presentar davant l’OAC la següent
documentació:
a) El document que acrediti haver satisfet el deute,
b) Fotocòpia del DNI, NIE o NIF,
d) Fitxa de deutors degudament complimentada.
5.

Els supòsits pels quals s'iniciarà el procediment de devolució d'ingressos indeguts seran a
més dels assenyalats per l'article 228.1 de la TRLRHL, els següents:
a) Quan el concepte o l'import de l'ingrés no es pugui identificar o no correspongui a deutes
o sancions vigents.

6. Quan correspongui una devolució per ingressos indeguts a una persona física o jurídica
amb un deute en període voluntari o execucitu amb el 5 %) a la Unitat de Recaptació
Municipal, aquella es realitzarà per compensació d’ofici, notificant-se la circumstància
mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern i que inclourà el deute i la quantitat
compensada, declarant-se extingit el deute i crèdit de la quantitat que correspongui.
Quant el crèdit sigui superior al deute, declarada la compensació, s’abonarà la diferència a
l’interessat al compte bancari assenyalat per a tal efecte.
En cas contrari, quan el crèdit sigui inferior al deute, per la part d’aquest que excedeixi la
quantitat a retornar, es continuarà el procediment ordinari de cobrament o s’iniciarà el
procediment d’apressament en cas d’haver-ne exhaurit el termini voluntari de pagament.
Article 21
Devolució d'avals, fiances i garanties.
1. Amb caràcter general, el procediment de devolució de fiances, avals o qualsevol altra
garantia dipositat a l'Ajuntament, s'iniciarà a instància de l'interessat o representant.
2. La sol·licitud es formularà per escrit presentat al registre general de l'Ajuntament. Serà
requisit necessari per a devolucions de fiances l'aportació degudament complimentat de la
fitxa de tercers de la persona dipositària o representant. La devolució d'avals i garanties
requerirà necessàriament l'aportació del document original que acredites l' ingrés.
3. El procediment de devolució de garanties en general es tramitarà des de la Unitat de
Tresoreria qui, previ informe del tècnic responsable de l'àrea de procedència de la mateixa,
emetrà proposta per a la seva resolució mitjançant acord de la Junta de Govern o Decret
d'Alcaldia.
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CAPITOL IV
PROCEDIMENTS DE REVISIÓ ADMINISTRATIVA
Art 22
Mitjans de revisió
Els actes i actuacions d’aplicació dels tributs i els actes d’imposició de sancions tributàries es
podran revisar d’acord amb els procediments que estableixen la LGT.
Art 23
Suspensió de l’acte impugnat
1. La interposició del recurs administratiu no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida, no obstant, la interposició de recurs no aturarà l’acció administrativa per al
cobrament llevant que l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment. En aquest supòsit
serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de
demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en
què se sol·licita aquesta, tal i com ho estableix la LGT.
2. Quan a la sol·licitud de suspensió no s’hi acompanyi el document de la garantia, no
produirà efectes suspensius i es tindrà per no presentada a tots els efectes. En aquest
supòsit es procedirà a l’arxiu de la sol·licitud i a la seva notificació a l’interessat.
3. No obstant, el que disposa el punt primer, l’òrgan competent per resoldre el recurs podrà
suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan concorri
alguna de les circumstàncies següents:
1. Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2. Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició en període voluntari en sentit desestimatori es
notificarà a l’interessat concedint-li termini per a pagar en període voluntari. Quan es
resolgui amb l’obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser satisfet
concedint-li un període voluntari.
5. Quan l’Ajuntament conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu contra
una liquidació que es troba en període de pagament en voluntari, haurà de notificar el deute
resultant, comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període
de suspensió, i concedir el termini per efectuar el pagament en període voluntari.
6. Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute
suspès més els interessos de demora acreditats durant el temps de suspensió.
Art 24
Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà els esmentats al punt
primer de l’article 22.
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran només les
següents:
a. Diner efectiu o valors públics
b. Aval o fiança de caràcter solidari presentat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança o caució.
c. Per a deutes inferiors a 1.500 €, fiança personal i solidària presentada per 2
contribuents de la localitat prèvia reconeixement de la seva solvència.
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d. Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en
aquest cas haurà de ser valorada per la intervenció municipal.
3. En casos molt excepcionals, podrà acordar-se per Decret d’alcaldia, a instància de part, la
suspensió del procediment sense presentació de cap garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de presentar-la.
4. El reintegrament de les garanties per a suspendre un procediment mentre resta pendent de
resolució un recurs, en via administrativa o judicial s’iniciarà a instància de l’interessat. Aquesta
haurà de facilitar les següents dades:
a. Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili fiscal.
b. Resolució administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment
l’acte administratiu impugnat, l’execució del qual es va suspendre, així com el testimoni o
certificació acreditativa de la fermesa d’aquesta.
Art 25
Recursos administratius
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals només
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es
reclama.
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptat des de la data d’interposició.
3. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a. Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b. Si no hi ha resolució expressa, en el termini de 6 mesos comptats des del dia següent a
aquell en què s’hagi d’entendre desestimat el recurs de reposició.
Art 26
Rectificació d’errades
1. Es rectificaran en qualsevol moment d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials,
de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de que es va
dictar l’acte objecte de rectificació.
2. Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el Servei
de Gestió Tributària formularà la proposta d’acord, que es notificarà a l’interessat perquè es
pugui formular al·legacions en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de
la notificació de la proposta. Quan la rectificació es realitzi en benefici dels interessats, es
podrà notificar directament la resolució del procediment.

CAPITOL V
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Art 27
Inspecció municipal
La inspecció tributària es durà a terme de conformitat amb el que disposen la Llei General i el
Reglament General de la Inspecció de Tributs que la complementa i altra legislació
complementària.
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Art 28
Òrgans inspectors
Constitueixen la inspecció tributària d’aquest Ajuntament els òrgans de l’Administració
municipal o d’altres ens supramunicipals a qui s’hagi delegat per conveni aquesta facultat que
tenen encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels diferents subjectes passius
i resta d’obligacions tributaris amb situació tributària dels diferents subjectes de les seves
obligacions i deures vers la Hisenda Pública municipal, si s’escau, a la regularització
corresponent.
Art 29
Entrada i reconeixement de finques
Correspondrà a L’Alcalde o President en l’ens supra municipal delegat expedir i signar
l’autorització escrita de l’entrada i reconeixement de finques que estableix el Reglament
General de la Inspecció dels tributs.
Art 30
Plans d’inspecció
1. L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, o si s’escau, l’ens supra municipal
delegat podrà planificar la inspecció tributaria d’aquest municipi, sense perjudici de les
fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, puguin establir-se
amb l’administració de l’Estat , de la Generalitat o d’altres administracions tributàries.
2. Correspondrà a l’òrgan complementari en matèria de gestió tributària l’aprovació dels plans
municipals d’inspecció i d’altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.
Art 31
Remissió normativa
Les funcions, facultats, actuacions, procediment i documentació de la inspecció tributària
municipal així com les infraccions, actes i conseqüències sancions tributàries que se’n derivin
s’ajustaran allò que estableixi de la Llei General Tributària i el Reglament de la Inspecció de
Tributs que la complementa, així com la resta de normes que resultin d’aplicació, dins l’àmbit de
les seves competències.
Art 32
Potestat sancionadora
1. La potestat de l’Ajuntament de l’Escala de sancionar les infraccions en matèria tributària
s’exercirà d’acord amb els principis reguladors de la potestat sancionadora en matèria
administrativa establerts en la Llei General Tributaria i en el Reglament d’Infraccions i
Sancions que la desenvolupa, d’acord amb els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat,
proporcionalitat i no concurrència.
2. En els procediments sancionadors iniciats com a conseqüència d’un procediment
d’inspecció, l’Alcaldia serà l’òrgan competent per a la seva resolució i es nomenarà
instructor dels mateixos al funcionari que ocupi el càrrec de Cap del Servei de Gestió
Tributària.
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CAPITOL VI
RECAPTACIÓ
Art 33
Atribucions
1. La facultat recaptadora, tant en període voluntari com en període executiu, s’atribueix als
òrgans competents de l’Administració publica sense perjudici de les delegacions que
l’ajuntament pugui efectuar al Consell Comarcal o a la Diputació Provincial o a un altre ens
supra municipal.
2. Correspon a l’alcalde o Tinent d’Alcalde en que delegui la superior direcció de la recaptació
municipal, així com la tramesa de sol·licitud de les actuacions que s’hagin de realitzar fora
de l’àmbit territorial municipal a l’òrgan territorial competent.
3. Corresponent a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptadors, en els termes
establers a l’article 5è. Apartat 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
4. En cas de delegació de la facultat recaptadora en un altre ens supra municipal, les
competències abans esmentades s’atribuirien exclusivament als òrgans corresponents de
l’ens delegat, dins els límits en els termes de la delegació.
5. En conceptes que per la seva naturalesa o per raons d’idoneïtat de la seva gestió tinguin
establert el seu cobrament simultani a la presentació de documents o sol·licitud del servei,
la recaptació en període voluntari es realitzarà mitjançant entitats col·laboradores en la
recaptació concretades en entitats bancàries i caixes d’estalvi autoritzades per l’Ajuntament.
6. Correspon a l'Alcaldia, Presidència o a l'òrgan en qui delegui la recaptació, establir els llocs
de pagament i els mitjans per satisfer els deutes a favor d'aquesta administració i les seves
entitats municipals.
Art 34
Formes de pagament
1. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l’exacció es pagaran
mitjançant efectes timbrats que expedeixi la Corporació. Només quan expressament es
disposi per Llei podran admetre’s els pagaments en espècie.
2. Els pagaments dels deutes tributaris que s’hagin de realitzar en efectiu es faran amb algun
dels següents mitjans:
a) Transferència d’entitats financeres als comptes oberts amb aquesta finalitat, únicament
en els supòsits autoritzats per l’Ajuntament.
b) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant domiciliació
bancària.
c) Pagament/s a traves d'entitats bancàries col·laboradores amb codi de barres o metàlic.
d) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l’alcaldia per decret.
e) Targeta de crèdit o dèbit, sempre que la targeta a utilitzar estigui entre les admeses en
cada moment per l'Ajuntament.
3. Llevat els diners de curs legal i els xecs, l’ús dels quals pot ser simultani per satisfer un
mateix deute, no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament. Escollit
un dels mitjans admesos, l’import d’aquets ha de correspondre a la totalitat del deute.
4. Per efectuar els pagaments a través d’entitats col·laboradores els contribuents hauran de
presentar els documents d’ingrés facilitat per l’Ajuntament que contingui l’autoliquidació, la
liquidació o el rebut de padró, segons models establerts a l’efecte o d’acord amb els
requisits per la normativa de les entitats financeres.
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Art 35
Transferència entitats financeres
Com a sistema excepcional d’ingrés a la Hisenda municipal, els contribuents podran utilitzar les
transferències bancàries, la modalitat de les quals s’ajustarà a les següents condicions:
a) En els casos de declaracions - liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés
immediat, o en les liquidacions degudament notificades al contribuent o per l’import total
del deute.
b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs, les Caixes
d’Estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent,
pel seu abandonament al compte corresponent que assenyali l’Administració
recaptadora.
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà
d’expressar-se el concepte o conceptes als quals d’ingrés correspongui.
d) Simultàniament a l’ordre de transferència, els contribuents han de trametre a
l’Ajuntament o a l’Ens delegat, la documentació suficient per identificar el concepte que
es vol pagar.
e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a
partir de la data en què siguin abandonats en el compte de l’ajuntament o ens delegat.
f) L’administració municipal, una vegada rebut l’import de la transferència i la
documentació a què es refereix l’apartat d) enviarà al contribuent el document
acreditatiu del seu pagament. No obstant, l’ingrés d’autoliquidacions mitjançant
transferència, es prendrà el document bancari justificant de la transferència, com
acreditatiu del pagament.
g) Quan un document contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència
pel deute principal,, no queda eximit del recàrrec, sancions i interessos en què hagi
pogut incórrer. Aquest import es considerarà a compte del total a ingressar i es
continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti pendent.
h) L’import de les transferències en les quals és impossible d’identificar el concepte o
conceptes tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per error, o bé per
manca de remissió dins el termini de les corresponents declaracions o notificacions,
serà tornat al contribuent o a l’entitat expedidora. Si això no fos possible, serà ingressat
a la comptabilitat municipal com a partida pendent d’aplicació.
i) Les comissions bancàries i totes les altres despesis que ocasiona el servei de
transferència o les seves reexpedicions aniran a càrrec dels respectius contribuents.
Art 36
Domiciliació bancària
1. Per una millor gestió recaptadora i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran
domiciliar el pagament dels seus rebuts de venciment periòdic a través d’entitats bancàries
utilitzant el model de carta de pagament proporcionat per l'Ajuntament.
2. La domiciliació bancària haurà de reunir les següents condicions:
a) Podrà ésser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s’escau, per la persona
que voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa obligada al
pagament.
b) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència a través de mitjans
telemàtics.
c) En les autoritzacions de domiciliació hi constarà, com a mínim, la identificació dels
autoritzants, el número de compte corrent o llibreta d’estalvis i el banc o caixa d’estalvis
contra el que s’autoritza carrega el/s rebut/s.
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d) S'haurà de formalitzar en un imprès establert per l'òrgan recaptador, en el qual constarà,
com a mínim la identificació dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta
d'estalvis, i el banc o caixa d'estalvis contra el qual s'autoritza carregar el/s deute/s. La
domiciliació serà vàlida fins a temps indefinit o mentre l'interessat no el modifiqui o
formalitzi la seva baixa.
e) Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins a 1 mes abans del seu
cobrament en voluntària. Finalitzat aquest període la domiciliació produirà efectes a
partir de l’exercici tributari següent.
f) La domiciliació bancària es podrà sol·licitar, modificar o anul·lar omplint el corresponent
imprès a les oficines municipals o complimentant i signant el document o sol·licitud
telemàtica que es posi a disposició.
g) L’Ajuntament podrà anul·lar d’ofici la domiciliació bancària d’un contribuent en cas de
reiterades devolucions dels rebuts prèvia comunicació a l’interessat.
Article 37
Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit
1. Serà admissible el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit davant les entitats
bancàries col·laboradores o gestora dins dels mitjans habituals del tràfic bancari per l'import
exacte dels deutes.
2. Els pagaments que s'efectuin per internet es faran mitjançant targeta de crèdit o débit, a
travès de TPV virtual, segons les condicions d'ús establertes i en la mesura que el
desenvolupament tecnològic i informàtic ho permeti.
3. Els imports ingressats pels obligats al pagament a través de targetes de crèdit o dèbit no
podran ser minorats com a conseqüència de descomptes en la utilització d'aquest sistema
de pagament o per qualsevol altre motiu.
Art 38
Pagament/s a traves d'entitats bancàries col·laboradores amb codi de barres o en
metàl·lic
En els documents de pagament municipals constarà el codi de barres i s’hi indicaran les
instruccions necessàries per fer el pagament. Aquest document, degudament validat per
l'entitat bancària tindrà valor alliberador del deute tributari.
Art 39
Altres formes d'extinció de deutes
1. Els deutes tributaris pendents a la Recaptació Municipal, s'extingiran en els supòsits de
prescripció, compensació, condonació i insolvència, regulats a la LGT i RGR.
2. Correspondrà a l'òrgan compten de l'Administració Local autoritzar la prescripció,
compensació, condonació i insolvència de deutes a favor de la Corporació que es trobin en
fase de recaptació, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.
Art 40
Ajornaments i fraccions del pagament
Normes Generals
1. L’Ajuntament podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris
i no tributaris d’acord amb allò que estableix la Llei General Tributària, el Reglament
General de Recaptació i aquesta Ordenança.
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2. A tal efecte s’estableixen dues modalitats d’ajornament i/o fraccionament, una d’ordinària i
una altre d’extraordinària.
3. Aquesta regulació comprèn la totalitat dels deutes a la hisenda municipal, tributaris, no
tributaris en situació de cobrament en via voluntària i cobrament en via executiva llevat de
les sancions municipals i les autoliquidacions.
4. Per tal d’identificar-se la tramitació del corresponent expedient, caldrà que es compleixin els
següents requisits:
a) Presentació d’una sol·licitud acompanyada de la documentació requerida en aquesta
normativa.
b) La sol·licitud incorporarà la domiciliació del pagament del deute ajornat o, en els el seu
cas, de cadascun dels fraccionaments en una entitat financera.
c) L’ajornament i/o fraccionament dels deutes en executiva comprendrà la totalitat del
deute, es a dir, el principal, recàrrec, interessos de demora i costes del procediment.
d) No haver incomplert amb ajornament i/o fraccionaments concedits anteriorment.
e) Quan es tracti de deutes en executiva, la sol·licitada haurà de presentar-se sempre
abans de l’acord d’alineació de béns.
5. L’incompliment de qualsevol termini de pagament deixa sense efectes l’acord d’ajornament
i/o fraccionament.
6. Amb caràcter general els deutes ajornats i/o fraccionats meritaran l’interès de demora
legalment establerts des de fi del termini d’ingrés en voluntària fins a la data de pagament a
excepció de quan estigui específicament regulat per ordenança, d'acord amb l'article 26 de
la Llei 58/2003, General Tributària.
7. Les competències relatives a l’atorgament d’ajornaments i/o fraccionaments de règim
ordinari corresponent al Cap del Servei de Recaptació.
8. Les quotes de cada fraccionament o ajornament seran girades al compte de les persones
que els hagi estat concedit, el dia 5 o 20 de cada mes. En cas de coincidir amb dia inhàbil,
automàticament es girarà el dia hàbil natural posterior.
Art 41
Ajornaments i fraccionaments.
Règim Ordinari
1. Es podrà concedir l’ajornament i/o fraccionament sol·licitat quan, a demès dels requisits
assenyalats en l’article anterior i prèvia justificació de problemes transitoris de tresoreria, es
compleixin les condicions definides en aquest article.
2. S’estableixen amb caràcter general els següents terminis màxims de pagament per
cadascun dels següents trams:
Import del deute
• Deutes inferiors o iguals a 300,00 €
• Deutes superiors a 300,00 € fins a 600,00 €
• Deutes superiors a 600,00 € fins a 1.000,00 €
• Deutes superiors a 1.000,00 € fins a 3.000,00 €
• Deutes superiors a 3.000,00 €

Fraccionament màxim
3 mesos
6 mesos
8 mesos
10 mesos
12 mesos

Per a deutes inferiors a 300,00 euros, el Cap de la Recaptació municipal podrà acordar
automàticament el fraccionament en 3 terminis mensuals màxims o l’ajornament a 3
mesos des de la data de la sol·licitud. A tal efecte, l’interessat haurà de signar el model
dissenyat per a tal efecte, que serà degudament registrat a l’OAC municipal. Serà
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condició imprescindible per a la concessió de l’ajornament o fraccionament que els
pagaments siguin domiciliats al compte bancari assenyalat per a tal efecte. La sol·licitud
queda sotmesa a les condicions que consten a l’article 38 precedent..
3. Els deutes d'import inferior o igual a 120,00 euros no seran ajornables ni fraccionables.
4. L'import mínim de la fracció o mensualitat no serà inferior als 40,00 euros.
5. A la corresponent sol·licitud s’haurà d’adjuntar un aval bancari. No obstant quan la totalitat
del deute sigui inferior a 18.000,00 € es dispensarà l’aportació de garantia.
6. Quan es tracti de deutes en via executiva es considerarà garantia suficient l’anotació
embargament en el registre públic corresponent si la valoració d’aquest bé és suficient.
7. S’estableix un supòsit específic per a fraccionaments i/o ajornaments de liquidacions d’IBI
d’exercicis endarrerits, quan el retard en la liquidació no és atribuïble al contribuent.
Art 42
Ajornaments i fraccionaments.
Règim extraordinari
1. De forma discrecional, la Junta de Govern Local podrà atorgar els ajornaments i/o
fraccionaments que no es corresponguin amb les condicions del règim ordinari quan la
situació econòmica - financera del contribuent ho requereixi.
2. Per tal d’acreditar aquesta situació, el contribuent haurà d’acompanyar còpia de la
documentació que justifiqui la sol·licitud en règim extraordinari.
Art 43
Providència de constrenyiment
L’òrgan competent per a dictar-la és la Tresoreria de l’Ens que hagin assumit les facultats de
recaptació.
Art 44
Alienació mitjançant adjudicació directa. Preu mínim d’adjudicació.
Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb dues licitacions, poden presentar-se
oferiments sense subjecció a tipus, però per tal de no afavorir un possible enriquiment injust del
comprador en detriment del propietari dels béns, serà inadmissible qualsevol oferiment per sota
del 35% del tipus de subhasta en primera licitació i s’exigirà als interessats un dipòsit del 20%
sobre aquesta quantitat, en relació amb l’article 107.4. del Reglament General de Recaptació.
Art 45
Crèdits incobrables
1. D’acord amb els principis d’economia i eficàcia en la gestió recaptadora, es detalla la
documentació que haurà de constar en l’expedient abans de presentar la proposta de
declaració de crèdit incobrable. En funció de la seva quantia:
a) Expedients per deutes acumulats iguals o inferiors a 500 €
• Notificacions realitzades al domicili del deutor, o bé còpia del Butlletins Oficials on
s’ha practicat.
• Diligència on es faci constar que s’ha intentat l’embargament en efectiu o de
comptes correts en entitats financeres.
• Diligència on es faci constar que s’ha intentat l’embargament de sous i salaris
segons informació obtinguda de la Tresoreria de la Seguretat Social.
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Quan aquest deute inclogui rebuts d’IBI s’haurà d’acreditar que prèviament s’han
intentat aplicar les figures jurídiques que permet la Llei encaminades al seu
cobrament.
b) Expedients per deutes acumulats superiors a 500 €.
• La documentació assenyalada en l’apartat 1 per expedients per deutes
acumulats interiors a 500 €.
• Diligència on es faci constar la informació dels béns del deutor, obtinguda de la
base de dades fiscals del propi Ajunta,ment o d’altres municipis i de les dades
rels registres de la Propietat i Mercantil si s’escau.
• Certificació del cap de la Dependència de Recaptació de no coneixement de
més béns embargables del responsables solidaris i/o subsidiaris.
2. En expedients que corresponguin a deutors els quals figurin donats d’alta en el padró de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es farà la valoració del vehicle i
s’estudiarà la conveniència de l’anotació de l’amargament en el registre de béns
mobles.
Art 46
Baixes per referència
1. Declarat fallit un deutor, i no havent-hi altres obligats o responsables del deute, els crèdits
contra aquest deutor de venciment posterior a la declaració de crèdit incobrable, es
consideraran vençuts i podran ser donades de baixa per referència a l’esmentada
declaració.
2. Quan la baixa per referència correspongui a rebuts del concepte Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica i que aquesta s’hagin produït durant 4 ants consecutius, es tramitarà la
seva baixa provisional al padró fiscal amb efectes de l’exercici següent, sense perjudici de
la seva possible rehabilitació posterior.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i continuarà vigent mentre no se n’aprovin la modificació o derogació expresses.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Diligència d’aprovació
Aquesta ordenança fou aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 6 de febrer de 2012, modificada parcialment en sessió de Ple de 29 d’octubre de 2012, en
sessió de Ple de 2 de novembre 2015 i de 3 de novembre de 2016, 30 d'octubre de 2017 i 5 de
novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
INDEX
Art. 1. Fet imposable
Art. 2. Subjecte passiu
Art. 3. Successors i responsables
Art. 4. Exempcions
Art. 5. Bonificacions
Art. 6. Base imposable i base liquidable
Art. 7. Tipus de gravàmen i quota
Art. 8. Període impositiu i acreditament de l’impost
Art. 9. Declaracions i comunicacions davant el Cadastre Immobiliari.
Art. 10. Normes de gestió de l’impost.
Art. 11. Inspecció
Art. 12. Infraccions i sancions
Art. 13. Vigència
Disposició addiconal
Diligència

Article 1.
Fet imposable
1. El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituit 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
que es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits a l’apartat anterior per
l’ordre que estableix, determinarà la no-subjecció de l’immoble a les restants modalitats que
l’esmentat apartat preveu.
3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de naturalesa
urbana o rústica respectivament.
4. S’entén per sòl de naturalesa urbana:
- El classificat pel planejament urbanístic com a urbà.
- El que tingui la consideració d’urbanitzable i estigui inclòs en sectors així com la
resta de sòl classificat com urbanitzable a partir del moment d’aprovació de
l’instrument urbanístic que el desenvolupi.
- El sòl ja transformat per comptar, com a mínim, amb xarxa viària, abastament
d’aigua, sanejament d’aigües i subministrament d’energia elèctrica o per estar
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comprès en àrees consolidades per l’edificació en la forma i amb les característiques
que estableixi la legislació urbanística.
Es considera també de naturalesa urbana el sòl en el qual puguin exercir-se facultats
urbanístiques equivalents als anteriors segons la legislació autonòmica.
5. S’entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana d’acord amb
el que disposa l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques
especials.
6. Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents
grups:
a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i
les centrals nuclears.
b) Les preses, salts d’aigua i embassament, inclòs el seu llit, excepte les
destinades exclusivament al rec.
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.
d) Els aeroports i ports comercials.
7. La classificació de béns immobles rústics i urbans descrita en els apartats anteriors, tindrà
efectivitat des de l’1 de gener de 2006. Fins a l’esmentada data, els béns immobles que
figuren o que es donin d’alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els
correspondria conforme a la normativa anterior, les particularitats dels quals es detallen a
continuació:
a) Són de naturalesa urbana:
– Els sòls a que es refereix l’apartat 4 i també els terrenys que es fraccionin
en contra del que disposa la legislació agrària, sempre que tal
fraccionament desvirtuï el seu ús agrari.
– Les construccions situades en sòls de naturalesa urbana, o en els terrenys
de naturalesa rústica que no siguin indispensables pel desenvolupament
de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.
b) Són de naturalesa rústica:
– Els terrenys que no tinguin consideració d’urbans conforme al que disposa
la lletra a) del present apartat.
– Les construccions de naturalesa rústica, entenent per tals els edificis i
instal·lacions de caràcter agrari, que situats en els terrenys de naturalesa
rústica siguin indispensables pel desenvolupament de les explotacions
agrícoles, ramaderes o forestals.
8. No estan subjectes a l’impost:
a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic
marítim – terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament:
– Els de domini públic afectes a l’ús públic.
– Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l’Ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
– Els béns patrimonials d’aquest Ajuntament, excepte els cedits a tercers
mitjançant contraprestació.
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Article 2.
Subjecte passiu
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i així
mateix les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat
jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició,
que ostentin la titularitat d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes
previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta ordenança.
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major
cànon.
2. Els contribuents o substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària
suportada conforme a les normes de dret comú.
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb
domicili al territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament
abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.
4. L’Ajuntament emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom de titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
coneixes més d’un titular, se’n farà constar un. Aquesta circumstància no implica la divisió
de la quota.
No obstant, quan un bé immoble, o dret sobre aquest, pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, essent indispensable aportar les dades personals i
els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics
acreditatius de la proporció en què cadascun d’ells participa en el domini o dret sobre
l’immoble.
Una vegada acceptada la sol·licitud de divisió les dades s’incorporaran en el padró de
l’impost per a l’exercici tributari immediatament posterior i es mantindrà en els successius
mentre no es sol·liciti la modificació.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 de la present
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per aquesta
administració.
5. En el supòsit de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de
la vivenda a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius
per fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix l’acord
exprés dels interessats.
Article 3
Successors i responsables.
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb las limitacions resultants de la legislació civil, amb
respecte a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes meritats a la data de la mort del causant, encara que no
estiguin liquidades.
No es transmetran les sancions.
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societat i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartíceps o coticulars, que quedaran
obligats solidàriament fins als 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 meritats en la data de l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que estiguin liquidades.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiaries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la LGT, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels
béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotittulars de les esmentades entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones 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 que es refereix l’article 35.4 de la LGT, en
proporció a les seves respectives participacions.
c) Qui succeeixi per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu
exercici. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un
procediment concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries fins als límits següents:
a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran de la deute tributària pendent i
de les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
acreditades, que es trobin pendents a la data del cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords
causants de l' impagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i amb arreglo al procediment previst a la
LGT.
9. En els supòsits de canvi en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de
l’impost, per qualsevol causa, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària que es trobi pendent de pagament a
la data de la transmissió del dret, en els termes previstos a l’article 64 del RDL 2/2004, del
TRLRHL.
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Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no han prescrit pel nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu,
els deutes de l’IBI que tampoc haguessin prescrit per aquest darrer.
10. Als efectes del previst en l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als
compareixents sobre els deutes pendent per l’IBI associades a l’immoble que es transmet,
així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents a titulars de les
mateixes i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb
l’Ajuntament o actuïn amb consentiment del deutor, sempre que el consultant estigui proveït
del certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
11. El procediment per exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a
què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment
de pagament a l’actual propietari.
Serà precís declarar fallit al deutor principal en els termes previstos en el RGR, però en el
cas de que haguessin existit adquirents entremitjos no es precís declarar la insolvència dels
mateixos.
12. En les comunitats de béns i entitats que, carents de personalitat jurídica, constitueixin una
unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició, els copartícips o cotittulars
respondran solidàriament, i en proporció a les seves respectives participacions, si figuren
inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat
s’exigirà per parts iguals en tot cas.
13. En supòsits diferents als previstos a l’apart 12, la concurrència de varis obligats tributaris en
algun dels supòsits constitutius de fet imposable de l’impost, previstos en l’article 1
d’aquesta ordenança, determinarà que quedin solidàriament obligats al pagament dels
deutes tributaris meritats.
14. Quan l’Ajuntament només coneix la identitat d’un titular practicarà i notificarà les
liquidacions tributàries a nom del mateix, qui vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la
seva divisió. A tal efecte, perquè procedeixi la divisió serà indispensable que el sol·licitant
faciliti les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la
proporció en què cada ú d’ells participi en el domini o dret transmès.
15. Quan el subjecte passiu sigui la societat legal de ganancials en tot cas es practicarà una
sola liquidació, sens perjudici de que es facin constar els noms d’ambdós conjugues en el
rebut cobratori.
Article 4.
Exempcions
1. Gaudeixen d’exempció els béns següents:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals
estan directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i els serveis
educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica en els termes de l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i
els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes
establert en els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
e) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals.
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f) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, l’aprofitament principal de les quals sigui la fusta o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les esmentades línies.
h) Els béns immobles que es dediquin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, en quant a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l’activitat.
i) Els que hagin estat declarats, de forma expressa i individualitzada, monument o jardí
històric d’interès cultural en els termes previstos a la normativa vigent en el moment del
meritament de l’impost.
j) Els de naturalesa urbana i base liquidable inferior a 601,01 euros..
k) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base liquidable
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 1.202,02
euros.
l) Aquells dels quals siguin titulars, en els termes que disposa l’article 2 d’aquesta
ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,
excepte els afectes a explotacions econòmiques que no exemptes de l’impost sobre
Societats.
L’aplicació de l’exempció està condicionada a que les entitats sense fins lucratius
comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert per a tals
entitats.
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents,
mentre es compleixin els requisits per ser considerades entitats sense fins lucratius i,
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.
m) Els béns immobles que siguin titulars de centres sanitaris de titularitat pública sempre que
estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.
2. Les exempcions dels apartats h) i) i l) han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu abans de
que la liquidació adquireixi fermesa i en la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels
requisits exigibles per l’aplicació de l’exempció.
Article 5.
Bonificacions
1. En el supòsit de noves construccions, que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat, gaudiran d’una bonificació del 90 per cent en la quota de l’impost.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant
aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap
cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents
requisits:
a) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant els Estatuts de la Societat.
b) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat,
la qual es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia
de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de l’Impost sobre Societats.
c) La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l’inici de les obres en ella
s’hi identificarà de manera indubitativa la ubicació i descripció del bé immoble, amb
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indicació de la referència cadastral. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència
d’obres.
2. Les vivendes de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 % per cent durant el
termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al de l’atorgament de la qualificació
definitiva.
La bonificació és concedirà a petició de l’interessat, el qual podrà efectuar-se en qualsevol
moment anterior a la finalització del període de duració de la mateixa i sortirà efectes, en el
seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns de naturalesa rústica de les
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
4. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de
família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 60
per cent en la quota íntegra, sempre que sumant el valor cadastral de totes les finques a
nom dels membres de la unitat familiar el resultat sigui inferior a 37.000 euros i constitueixi
l’habitatge habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu i de la
seva família en el padró municipal d’habitants.
Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents
requisits:
Disposar de títol vigent de família nombrosa, expedit per l’administració competent
Acreditar que tots els membres de la família que consten en el títol de família
nombrosa, estan empadronats en el domicili familiar.
Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del
títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’ Ajuntament. La
bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
5. Gaudiran d’una bonificació del 10 % de la quota íntegra de l’impost els immobles aquells
que tinguin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del
sol, durant els tres anys següents a la instal·lació (o per aquelles ja pre-existents tres anys
des de l’aprovació d’aqueta ordenança). L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada
a què les instal·lacions per la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per l’Administració competent i sigui compatible amb les normes
urbanístiques del Pla General.
6. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder
gaudir de més d’una bonificació, el subjecte passiu només podrà optar a gaudir d’una
bonificació, que serà incompatible amb les altres.
Article 6.
Base imposable i base liquidable.
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. Aquests valors
podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de manera que la
TRLRHL preveu.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, en la imposable les
reduccions que legalment s’estableixin.
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3. La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del
Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.
Article 7.
Tipus de gravamen i quota.
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable, el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0’9053 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i
pels béns de naturalesa rústica. Els béns de característiques especials serà del 0,6240 %.
3. De conformitat amb el previst a l'article 72.4 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableixen els següents tipus diferenciats:
Ús

Valor cadastral a partir del
qual s'aplicarà el tipus de
gravàmen diferenciat

Tipus de gravamen

Comercial

800.000 €

1,1000 %

Oficines

800.000 €

1,1000 %

4. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a
un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats dins el mateix municipi de la
imposició.
5. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en l’article 5 d’aquesta ordenança.
Article 8.
Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost s’acredita el primer dia de l’any.
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat,
tenen efectivitat a partir de l’any següent a aquell en què es produeixen, sense que aquesta
eficàcia quedi supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents.
4. Quan l’Ajuntament conegui de la inclusió de fets, actes o negocis que originen una
modificació de valor cadastral, respecte al figurat en el seu padró, liquidarà l’IBI en la data
en què la Gerència Territorial del Cadastre li notifiqui el nou valor cadastral.
5. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no
prescrits, entenent per aquests els compresos entre el següent a aquell en què van
finalitzar les obres que han originat la modificació de valor i el present exercici.
6. En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest exercici i als anteriors la
quota satisfeta per l’IBI a raó d’altra configuració de l’immobles, diferent de la que ha tingut
realitat.
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Article 9.
Declaracions i comunicacions davant el Cadastre Immobiliari
1. Les alteracions que concerneixin als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que
tinguin transcendència a efectes d’aquest impost determinaran l’obligació dels subjectes
passiu de formalitzar les declaracions que portin a la seva inscripció en el Cadastre
Immobiliari, conforme a l’establert en les normes reguladores.
2. Sens perjudici de la facultat de la Direcció General del Cadastre de requerir a l’interessat la
documentació que cada cas resulti pertinent, en
els municipis acollits mitjançant
ordenança fiscal al procediment de comunicació previst en les normes reguladores del
Cadastre Immobiliari, les declaracions a les que es refereix aquest article s’entendran
realitzades quan les circumstàncies o alteracions a què es refereixen consten en la
corresponent llicència o autorització municipal, supòsit en el que el subjecte passiu quedarà
exempt de l’obligació de declarar abans esmentada.
Article 10.
Normes de gestió de l’impost
1. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els
demés documents expressius de les seves variacions elaborats a l’efecte per la Direcció
General del Cadastre. Aquest padró es formarà anualment i contindrà la informació relativa
als béns immobles, separadament per als de cada classe i serà tramès a les entitats
gestores abans de l’1 de març de cada any.
2. Les dades contingudes en el padró cadastral i en els demés documents citats en l’apartat
anterior hauran de figurar en les llistes cobratòries, documents d’ingrés i justificants de
pagament de l’IBI.
3. En els supòsits en els que resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a
què es refereix l’apartat anterior, la no coincidència dels subjecte passiu amb el titular
cadastral, les rectificacions que respecte a aquell pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de
liquidació de l’impost meritat pel corresponent exercici , hauran de ser immediatament
comunicades a la DGC en la forma en què aquesta determini.
4. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, serà competència exclusiva dels ajuntaments i comprendran les funcions
de reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament,
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposin contra els esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
5. Els ajuntaments determinaran la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral previstos en les normes reguladores del cadastre.
6. Les declaracions d’alta es presentaran a l’Ajuntament, acompanyades de la documentació
reglamentaria precisa per a l’assignació del valor cadastral.
7. Les declaracions de modificació de titularitat jurídica del bé es podran presentar davant
l’Ajuntament, acompanyades de copia de l’escriptura pública que formalitza la transmissió.
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8. Si l’Ajuntament coneix la modificació de titularitat per haver obtingut informació de Notaris o
del Registre de la Propietat, o bé perquè l’interessat ha presentat declaració, modificarà la
seva base de dades i, en el format establert, traslladarà les variacions al Cadastre.
9. Els terminis de presentació de les declaracions esmentades seran els següents:
a. En el supòsit d’altes per noves construccions o de declaracions per altres variacions
d’ordre físic, dos mesos comptats a partir del dia següent al de la data d’acabament de
les obres.
b. En el supòsit de declaracions per variacions de naturalesa econòmica, dos mesos
comptats a partir del dia següent al de l’atorgament de l’autorització administrativa de la
modificació de l’ús o destí de què es tracti.
c. En el supòsit de variacions d’ordre jurídic, dos mesos comptats a partir del dia següent
al de la data de l’escriptura pública o del document en què es formalitzi la variació de
què es tracti.
10. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada
any i s’anunciarà públicament.
Les liquidacions d’ingrés directe han d’ésser satisfetes en els períodes fixats per la LGT,
que són:
a. Per a les notificades dins la primera quinzena de mes, fins al dia 20 del mes natural
següent.
b. Per a les notificades fins la segona quinzena de mes, fins al dia 5 del segon mes natural
següent.
11. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari sense que el deute s’hagi satisfet,
s’iniciarà el període executiu tal com s’estableix a la LGT.
12. Amb la finalitat de facilitar el pagament l’Ajuntament remetrà al domicili conegut del subjecte
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora o
gestora. No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer l’impost en el període aprovat per l’Ajuntament en el seu calendari
fiscal.
13. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de l'impost, en aquest cas
s'ordenarà el càrrec en compte bancari d'acord amb l'article 19 de l'Ordenança fiscal
general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 11
Inspecció.
La inspecció es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària i les Normes
que la desenvolupen i complementen, sense perjudici dels convenis de col·laboració que signi
l’Ajuntament amb altres entitats o organismes de l’Administració.
Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions es regiran pels que preveu el capítol IV de la Llei General Tributària i
les disposicions que els desenvolupen i complementen.
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Article 13
Vigència
La present Ordenança entrarà en vigor el dia primer de gener de l’any 2005 després de la seva
-publicació al BOP i mantindrà la vigència fins a la seva modificació o derogació expressa. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest Impost, seran d’aplicació automàtica dins de
l’àmbit d’aquesta ordenança.
Diligència.
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 9 de novembre i
definitivament el 30 de desembre de 2011 i modificada parcialment en sessió de Ple de 2 de
novembre 2015, de 3 de novembre de 2016, 30 d'octubre de 2017 i 5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAN NUM 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
INDEX
Art. 1. Fet imposable
Art. 2. Subjecte passiu
Art. 3. Responsables
Art. 4. Exempcions
Art. 5. Bonificacions i reduccions
Art. 6. Procediment per a la concessió de beneficis fiscals i reduccions
Art. 7. Quota tributària
Art. 8. Coeficient de ponderació
Art. 9. Coeficient de situació
Art. 10. Període impositiu i acreditament
Art. 11. Règim de declaració i ingrés
Art. 12. Comprovació i investigació
Art. 13. Vigència
Disposició addiconal
Diligència

Article 1.
Fet imposable.
1. L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet
imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d’activitats empresarials,
professionals o artístiques.
2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, les industrials, comercials i de serveis. No tenen tal consideració les
activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, no constituint fet
imposable per l’impost cap d’elles.
Article 2.
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius del impost les persones físiques o jurídiques i els ens als quals es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sempre que es
realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada anys
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 3.
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 4.
Exempcions.
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com llurs respectius organismes
autònoms de caràcter administratiu.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els
dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No es
considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següent supòsits :
1) Quan l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre
en els casos de :
1. Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
2. Transformació de societats.
3. Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte de l’activitat en la nova
entitat.
4. Successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars vinculats a l’anterior
titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.
2) Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una re classificació 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) Quant 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 següent subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre societat, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que tinguin
un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
Quant els contribuents per l’Impost sobre la renda no residents, l’exempció només
afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les següents regles :
1a) L’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
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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 de societats o dels contribuents de l’Impost sobre la Renda de no residents,
el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 33 de al 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 impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la
xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42
del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats
que pertanyin al grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat
dominant i una o varies societats dominades. Es considera dominant a la societat
mercantil que sigui soci de una altra societat, respecte de la qual :
a. Tingui la majoria dels dret de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb
altres socis.
b. Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria de
membres de l’òrgan d’administració.
Són societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
1. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les asseguradores
privades.
2. 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 als 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.
3. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a
l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin
els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import
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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) La Creu Roja Espanyola.
g) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
h) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran
exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que
desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats
sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la
mateixa llei :
a. Les fundacions.
b. Les associacions declarades d’utilitat pública.
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
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 paralític espanyol.
f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que 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. El Ministeri d’Hisenda establirà en quins supòsits l’aplicació de l’exempció prevista en el
paràgraf c) de l’apartat 1. anterior exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la que es faci constar que es compleixen els
requisits establerts per l’aplicació de l’exempció. Aquesta obligació no s’exigirà en cap cas,
quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques.
4. Els beneficis regulats en les lletres b), e) i f) de l’apartat 1. anterior tindran caràcter pregat i
es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
5. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat I 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 5.
Bonificacions i reduccions.
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de
cooperatives, gaudiran d’un bonificació del 95 % de la quota les cooperatives, llurs unions,
federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50
per 100 de la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió
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dels segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà
una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra
b) de l’apartat 1. de l’article anterior.
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera de la divisió 6 de les tarifes de l’impost,
quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats
més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció
de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies
que resti tancat el local.
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan
es duguin a terme les 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 en les dites obres.
Article 6.
Procediment per a la concessió de beneficis fiscals i reduccions.
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en les articles 4t i 5è
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar, juntament amb la declaració
d’alta de l’impost, a l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d’anar
acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició
fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.
2. Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran
efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la
data de l’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per
al gaudiment de l’exempció.
3.
4. 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.
Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota
tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i
modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta
ordenança.
Article 7.
Quota tributària.
La quota tributària serà el resultat d’aplicar, a les tarifes de l’impost, el coeficient de ponderació
i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les bonificacions
regulades en l’article 5è anterior.
Article 8
Coeficient de ponderació.
D’acord amb el que preveu l’article 86 del RDL 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot
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cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu, segons el quadre següent :
Import net de la xifra de negocis
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
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.
Article 9.
Coeficients de situació.
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del RDL 2/2004, text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals les vies públiques d’aquest municipi es classificaran en tres categories
fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb
expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic esmentat seran
considerades de segona categoria, i romandran en la susdita classificació fins que el Ple
d’aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de
vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació i atenent a la
categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l’activitat
econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent:
Zona primera
Zona segona

1,70
1,46

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del
carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal.
Article 10.
Període impositiu i acreditament.
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat quan es tracti de declaracions d’alta,
que comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural.
2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat
quan, en els casos de declaracions d’alta, el dia de començament de l’activitat no
coincideixi amb l’any natural. En aquest supòsit, les quotes es calcularan proporcionalment
al número de trimestres naturals que resten per a acabar l’any inclòs el del començament
de l’exercici de l’activitat.
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Tanmateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi l’esmentat cessament.
A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent
als trimestres naturals en els quals no s’hagués exercit l’activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i
aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de
27 de desembre de l’Impost sobre Societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de
presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran
efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió,
escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any
en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de
les quotes dels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota
corresponent als espectadors celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
Article 11.
Règim de declaració ingrés.
1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament,
resolució dels recursos que s’interposin contra els 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) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró,
en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.
3. La interposició de recurs no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el
termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte
impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que
s’impugna.
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en el períodes fixats en l’article 62 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà
la via de constrenyiment i s’aplicaran els recàrrecs establerts a l’article 28 la mateixa LGT.
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora quan s’iniciï el període executiu, llevat
del que disposa l’article 28.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. El
susdit interès s’aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec d’apressament ordinari.
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que
disposa l’article 26.6. de a Llei 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària.
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Article 12.
Comprovació i investigació.
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament, o l’ens al qual hagi delegat
aquest, exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la
investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, siguin procedents i la
notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Article 13.
Vigència.
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir el dia 1r de gener de 2004 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest Impost, seran d’aplicació automàtica dins de
l’àmbit d’aquesta ordenança.
Diligència.
La present ordenança fou aprovada en sessió de Ple d’aquesta Corporació de data 6 de març
de 2003 i modificada parcialment en sessió de 3 de novembre de 2003.
En sessió de Ple de 4 de novembre de 2004, ha estat parcialment modificada, per tal
d’adequar-la a les modificacions legals produïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària i amb l’aprovació del RDL 2/2004, text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, 5
de novembre de 2007,i 3 de novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ANNEX.
TAULA DE CARRERS PER ZONES
ZONA PRIMERA
La Platja
Pg de la Riba
Pç de la Sardana
Cr Ptr J Massanet de l’1 al 5, senars
Cr Enric Serra del 2 al 12
Cr Enric Serra de l’1 al 15
Cr del Mar, senars
Cr Sta. Màxima de l’1 al 15, senars
Cr Sta. Màxima del 2 al 10, parells
Cr del Mig de l’1 al 7, senars
Cr del Mig del 1 al 4, parells
Cr Alfolí
Corriol del Pati Blau
Cr Pati Blau
Cr del Port de l’1 al 35, senars
Cr del Port del 2 al 28, parells
Cr de la Torre de l’1 al 57, senars
Cr de la Torre del 2 al 52, parells
Cr St. Pere de l’1 al 41 (Cr del Mar), senars
Cr St. Pere del 2 al 38 (Cr del Mar), parells
Pç de l’Avi Xaxu
Cr Puig Sureda de l’1 al 39, senars
Cr Puig Sureda del 2 al 46, parells
Cr Perris de l’1 al 39 (Cr del Mar), senars
Cr Perris del 2 al 34, parells
Cr Codolar de l’1 al 45, tots
Cr Bonaire de l’1 al 25, senars
Cr Bonaire del 2 al 46, parells
Cr Maranges
Pç de Pekin
Corriol de l’Usach
Cr General Poch
Pç de l’Esquirol
Cr Avi Xaxu
Corriol Bonaire
Corriol Lluis Albert
Pg J.M. Isern
Port d’en Perris
Rd Port d’en Perris
Cr de la Casa Gran
Pg Lluís Albert
Pg del Mar
Pç de l’Univers
Cr Cami Ample del 56 al 62, parells

ZONA SEGONA
Rda dels Oficis
La resta del municipi
Cr de les Remendadores
Cr de les Cosidores
Cr dels Boters
Cr dels Saladors
Cr de l’Esganyadora
Cr dels Corders
Cr dels Laluners
Cr Closa d’en Llop
Cr Camí Ramader Nord
Cr Camí Ramader Sud
Cr Albons
Cr Vilanera
Cr Camp dels Pilans
Cr Ter Vell
Cr de les Corts
Camí de les Corts
Variant de l’Autopista AP-7
Ctra. Gi-623
Zona Industrial Closa d’en Llop entre la
Closa i la Variant
Pg Dr Pi i Llusà
Cr Miranda
Pç Major
Cr Major
Pç Petitat
Cr Rectoria
Cr del Pou
Cr Corral
Cr de la Francesa
Pg de la Miranda
Camí Forestal Nord
Cr del Riuet
Rda de St Pere
Ctra. St. Martí d’Empúries fins Cr de
l’Ullal
Av Montgó del 172 fins a Platja Montgó,
parells
Av Montgó del 183 fins a Platja Montgó,
senars
Platja Montgó

Av Riells 42 al 116, parells
Pg Petit Príncep
Av de la Clota 47
Rda de la Clota petita
Cr del Palau del 2 al 10, parells
Cr del Palau de l’1 al 5, senars
Av Montgó de l’1 al 91, senars
Av Montgó del 2 al 66, parells
Cr Sibil·la de Fortià del 7 al 9, senars
Cr Sibil·la de Fortià 2, parells
Cr Romeu de Corbera
Rda de la Clota
Cr Port de la Clota
Pg Racó del Port
Zona Portuària i del Club Nàutic
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ORDENAÇA FISCAL NUM 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA
INDEX
Art. 1. Fet imposable
Art. 2. Subjectes passius
Art. 3. Responsables
Art. 4. Exempcions i reduccions
Art. 5. Bonificacions
Art. 6. Quota tributària
Art. 7. Període impositiu i acreditament
Art. 8. Règim de declaració i liquidació
Art. 9. Ingrés
Vigència
Disposició addiconal
Diligència

Article 1.
Fet imposable.
1. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels
vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui
la seva classe i categoria, amb excepció dels que s’indiquen en l’article 4.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació, el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, poden ser autoritzats a circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilos.
Article 2.
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom
dels quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, al
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 3.
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 4.
Exempcions i reduccions.
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i sota condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Igualment, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
c) Els vehicles respecte els quals així es derivi del que es disposa en tractats o convenis
internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles de mobilitat reduïda a que es refereix l’apartat A de l’annex II del Reglament
General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
f) Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com per als destinats al seu
transport.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia
quins tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris d’ells per més d’un vehicle simultàniament.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del
conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i f) de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats n’hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop l’Ajuntament
hagi declarat l’exempció, expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de l’apartat 1.f) anterior, l’interessat
haurà d’aportar el certificat de minusvalia emès per l’òrgan competent i justificar el destí del
vehicle davant l’Ajuntament, juntament amb la sol·licitud d’exempció i les dades del vehicle.
3. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la
liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit fermesa al moment de la sol·licitud,
produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’haguessin complert els requisits
establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
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Article 5.
Bonificacions
1. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota que figura a la taula relacionada a l’article
següent, pels vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc
anys comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no fos coneguda, es
prendrà com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal
per l’òrgan competent.
2. Es bonificaran aquells vehicles a motor que tinguin una incidència medi ambiental menor
introduïda per la Llei de la qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 34/2007, de 15 de
novembre, i que s’aplicarà en funció de les emissions oficials de CO2, de la següent
manera:
2.1. Turismes, quan siguin:
• Fins a 120 gr/km: 75 %
• Superior a 120 g/km i inferior a 160 gr/km: 50 %
• Superior a 160 g/km i inferior a 200 gr/km: 25 %
2.2. Motocicletes:
• Fins a 80 gr/km: 75 %
• Superior a 80 g/km i inferior a 100 gr/km: 50 %
• Superior a 100 g/km i inferior a 120 gr/km: 25 %
Les emissions oficials de CO2 s’acreditaran mitjançant certificat emès a l’efecte pel
fabricant o importador del vehicle llevat en els casos en què les esmentades emissions
constin a la tarja d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document de caràcter oficial
tramitat individualment respecte del vehicle que es tracti.
3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % els vehicles que utilitzin combustibles alternatius a la
gasolina o al gasoil com els que utilitzin hidrogen, motors híbrids (normalment un de
combustió interna amb gasolina o gasoil i un altre d’elèctric), que utilitzin aire comprimit o
electricitat.
L’aplicació de les bonificacions senyalades en el punt 2. i 3. tenen caràcter pregat i s’han de
presentar, juntament amb tota la documentació que les acrediti, davant el personal de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. L’acord pel qual s’accepti la petició fixarà l’exercici des del
qual el benefici s’entén concedit, sense que tingui caràcter retroactiu.
4. Els beneficis fiscals que s’apliquen en els punts anteriors no seran acumulables, llevat
sol·licitud contrària s’aplicarà aquella que sigui més beneficiosa pel subjecte passiu.
Article 6.
Quota tributària.
1. Les quotes de l’impost fixat en l’article 95.1 del RDL 2/2004, text refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, s’incrementaran per aplicació de les mateixes del
coeficient 1,6280. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat
quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en
aquest municipi és el següent:
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Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals

20,40

De 8 fins a 11,99

55,05

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

116,70

De 16 a 19,99 cavalls fiscals

144,80

De més de 20 cavalls

180,95

Autobusos.
De menys de 21 places

134,60

De 21 a 50 places

191,70

De més de 50 places

239,60

Camions
De menys de 1.000 kg. De càrrega útil

68,30

De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil

134,60

De 2999 a 9999 kg de càrrega útil

191,70

De més de 9999 kg

239,60

Tractors*
De menys de 16 cavalls fiscals

28,55

De 16 a 25 cavalls fiscals

44,85

De més de 25 cavalls

134,60

Remolcs i semiremolcs
De menys de 1000 Kg càrrega útil

28,55

De 1000 a 2999 kg

44,85

De més de 2999 kg de càrrega útil

134,60

Altres vehicles
Ciclomotors

7,15

Motocicletes fins a 125cc

7,15

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250cc

12,25

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500cc

24,50

Motocicletes de 500 cc fins a 1000 cc

48,95

Motocicletes de més de 1000 cc

97,90

S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al transport mixt
de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració de les mesures i de
la disposició de les portes, i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del
qual deriva.
Els vehicles que siguin classificats com a tractocamions seran catalogats com a camió: el
vehicle articulat, els tractors de serveis i els tractors d’obres. Seran considerats com a tractors,
els agrícoles i els tractocarros.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el
que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. En el seu defecte s’estarà
al què disposi el Codi de Circulació pel que respecta als diferents tipus de vehicles.
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Article 7.
Període impositiu i acreditament.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició
que es meritarà el dia que es produeixi l’adquisició.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També es procedirà al prorrateig de la
quota en el mateixos termes, en les baixes temporals per sostracció o robatori del vehicle, i
aixó des del moment que es produeixi l’esmentada baixa temporal en el Registre públic
corresponent.
4. Quan la baixa te lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el subjecte
passiu podrà sol·licitar l’import que per aplicació del prorrateig previst, li correspon percebre
com a devolució d’ingrés degut.
Article 8.
Règim de declaració i liquidació
1. La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle.
2. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
3. Els qui sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació o certificació
d’aptitud per circular d’un vehicle, hauran de practicar prèviament l’autoliquidació de la
quota corresponent a la primera meritació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de L’Escala o a través d’entitats col·laboradores reconegudes.
4. En els supòsits de canvi de titularitat de vehicles, davant la Prefectura Provincial de
Trànsit s’exigirà el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any
anterior a aquell en què es realitzi el tràmit.
5. La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d’alta o de baixa de vehicles si no
se n’acredita prèviament el pagament de l’impost, en els termes establerts en els
apartats anteriors.
Article 9.
Ingrés
1. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de l’impost que en resulti l’oficina
municipal corresponent, o en una entitat bancària col·laboradora o en una entitat bancària
col·laboradora o a través d'internet en la mesura que els mitjans tecnològics i informàtics
desenvolupats que l'Ajuntament posi a disposició o permetin.
2. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l’oficina
gestora no comprovi que se n’ha efectuat la correcta aplicació segons les normes
reguladores de l’impost.

- 49 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

2. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament a
l'OGGIR. En cap cas el termini de cobrament en període voluntari serà inferior a dos
mesos.
3. 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 figuraran tots els vehicles
subjectes a l’impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de
persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
4. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini de quinze dies hàbils
perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, si és procedent, formular les
reclamacions oportunes.
5. Amb la finalitat de facilitar el pagament l’Ajuntament remetrà al domicili conegut del
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora o gestora.
6. No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer l’impost en el període per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de l’impost, en aquest cas
s’ordenarà el càrrec en compte bancari d'acord amb el calendari art-19 de l'OGGIR.
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i mantindrà la vigència fins a
la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial els articles no
modificats restaran vigents.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit
d’aquest Ordenança.
Diligència
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 3 d’octubre de 1995
i publicada en el BOP del dia 11 de desembre de 1995. Va esser modificada parcialment en el
Ple de 30 d’octubre de 1996. Va ser modificada pel Ple de 2 de novembre de 1998 per tal
d’adequar-la a la Llei 25/1998. Posteriorment, s’ha modificat parcialment en sessions de Ple de
13 de març de 1999, 28 de setembre de 1999 i de 30 d’octubre de 2001 i de 3 de novembre de
2003. El Ple de 4 de novembre de 2004 es modifica parcialment per tal d’actualitzar-la i
adaptar-la a la normativa vigent. S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de
2005, el 3 de novembre de 2006, 5 de novembre 2007, 3 de novembre de 2008, 29 d’octubre
de 2010, 9 de novembre de 2011 i el 5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 4
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
INDEX
Art. 1. Fet imposable
Art. 2. Subjectes passius
Art. 3. Responsables
Art. 4. Exempcions, bonificacions i reduccions
Art. 5. Base imposable, quota i acreditament
Art. 6. Règim de declaració i ingrés
Art. 7. Inspecció
Art. 8. Infraccions i sancions
Disposició addiconal
Disposició final
ANNEX I
ANNEX II

Article 1.
Fet imposable
1.

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

2.

Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir
en:
a. Obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per la implantació,
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol tipus.
b. Les obres de modificació o reforma que afecten a l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol mena d’instal·lacions
existents.
c. La construcció de guals per l’entrada i sortida de vehicles de les finques en la via
pública.
d. Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics.
e. Les obres de tancament de solars o terrenys.
f. La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tot tipus d’instal·lacions
tècniques dels serveis públics.
g. La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
h. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials,
mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a que es destini el
subsòl.
i. Obres d’enderroc o demolició.
j. La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les
ordenances que els siguin aplicables com subjectes a llicència municipal, sempre
que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.
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Article 2.
Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques,
persones jurídiques o entitats de l’article 35 de la Llei 58/2003, de17 de desembre, General
Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no
propietaris de l’immoble sobre el que es realitza aquella.
A aquests efectes, tenen la consideració de propietaris de la construcció, instal·lació o obra
qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte
passiu contribuent, tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent,
els qui sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o
les obres.
El substitut podrà exigir al contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, al
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 3
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la LGT.
Article 4
Exempcions, bonificacions i reduccions.
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment
del treball que justifiquin tal declaració seran bonificades en un 95% en la liquidació
d’aquest impost.
2. Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota aquelles obres de reforma o millora
l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons
fotovoltaic i/o altres energies renovables.
3. Es bonificaran el 50 % les construccions, instal·lacions i obres referents a vivendes de
protecció oficial. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si fos el cas,
les bonificacions a què es refereixin els apartats anteriors.
4. Gaudiran d’una bonificació del 75 % en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o
millora de vivendes que ja disposin de llicència, l’objecte exclusiu de les quals sigui
l’eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l’accessibilitat als edificis per part
de persones amb una discapacitat que afecti la seva mobilitat. El compliment d’aquest
requisit es justificarà amb un informe elaborat per un professional competent en la matèria,
adjuntant-lo a la sol·licitud.
5. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és requisit
indispensable haver obtingut la llicència i no tenir obligacions de pagament pendents en
període executiu amb la Hisenda Municipal. Les esmentades bonificacions seran
sol·licitades a instància de part.
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6. Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la que sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, que
estant subjectes a l’impost, siguin destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la
seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió
nova com de conservació.
7. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, la Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions
territorials, les Ordres i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les
seves províncies i les seves cases, gaudeixen d’exempció total i permanent en aquest
impost per tots aquells immobles que siguin exempts de l’Ibi en aplicació de l’Acord entre
l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics de 3 de gener de 1979,
modificat per ordre del Ministeri d’Hisenda de 5 de juny de 2001 i per ordre del mateix
ministeri de 15 d’octubre de 2009.
Article 5.
Base imposable, quota i acreditament
1.

La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, la instal·lació o l’obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost de l’execució
material d’aquella.
No forma part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i demés impostos
anàlegs propis de règims especials, taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra,
ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni
qualsevol concepte que no integri, estrictament, el cost de l’execució material.

2.

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

3.

El tipus de gravamen serà el 2,41 % per cent, per a totes aquelles construccions,
instal·lacions i obres.

4.

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

Article 6.
Règim de declaració i ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
2. Els subjectes passius presentaran en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència, la
declaració dels elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de l’impost, aixi com
la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on realitzin o s’hagin d’efectuar la
construcció, instal·lació o obra.
3. El subjecte passiu podrà fer efectiva la quota referida en els apartats anteriors, que tindrà
caràcter d’ingrés a compte, des del moment en que sol·liciti la llicència d’obres,
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa per la seva expedició. El
termini per fer l’injuriés de la quota provisional de l’ICIO conclou als 10 dies posteriors a la
notificació de la concessió de la llicència d’obres condicionada.
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4. La declaració - liquidació tindrà el caràcter de liquidació provisional i estarà subjecta a la
comprovació administrativa dels serveis tècnics municipals, la qual, si s’escau, donarà lloc
a una liquidació definitiva o a la devolució de la quantitat que correspongui.
5. Quan es modifiqui o es renovi el projecte de construcció, instal·lació o obres i es produís un
increment en el seu pressupost, una vegada acceptada la modificació per l’Ajuntament, els
subjectes passius hauran de presentar autoliquidació complementària per la diferència
entre els pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als mateixos terminis, requisits i
efectes d’una llicència inicial aplicant el tipus vigent en el moment de la modificació o
renovació.
6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï la
construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte.
La base imposable es determinarà d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat, per
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, i visat pel Col·legi Oficial corresponent
quan sigui preceptiu, o bé segons l’índex o mòduls que consten en l’annex d’aquesta
ordenança.
7. Una vegada finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes
des de la seva finalització, el subjecte passiu aportarà a l’Ajuntament acreditació del seu
cost real i efectiu, mitjançant la documentació escaient que pot consistir en el pressupost
definitiu, les certificacions de l’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra
documentació que pugui considerar-se vàlida per la determinació del cost real.
8. L’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si
procedeix, la base imposable a què es refereixen els apartats anteriors, practicarà la
liquidació corresponent i exigirà o reintegrarà al subjecte passiu, la quantitat que
correspongui. Aquesta liquidació serà notificada al subjecte passiu qui realitzarà l’ ingrés de
seu import d’acord amb els terminis establerts en l’article 62 de la Lleig General Tributària.
9. Transcorregut el període voluntari de pagament sense que s’hagi efectuat l’ ingrés a la
Tresoreria Municipal s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels
interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos en els articles 26 i 28 de la
LGT.
Article 7.
Inspecció.
La inspecció de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les
altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 8.
Infraccions i sancions
1. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d’11 de setembre, pel que es
desenvolupa el règim sancionador tributari.
2. Es consideraran infraccions específiques d’aquest impost la falsedat de qualsevol de les
dades determinants de la base imposable, així com la no presentació de la declaració liquidació inicial o de la complementària quan aquesta fos necessària.
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Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins de
l’àmbit d’aquesta Ordenança.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal va entrar en vigor el primer de gener de 1993, va ser modificada
parcialment en sessió de Ple de 27 d’octubre de 1994, de 2 de novembre de 1998.
Aquesta ordenança, modificada parcialment en sessió de Ple de 4 de novembre de 2004
començarà a regir el primer de gener de 2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no es modifiquin
restaran vigents.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, 5
de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009, 29 d’octubre de 2010,
9 de novembre de 2011 i de 29 d’octubre de 2012.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ANNEX 1
El mòdul aplicable per a la determinació de la base imposable de l’ICIO, en les autoliquidacions
/ liquidacions provisionals quan no sigui preceptiva l’aportació de projecte i pressupost visat pel
Col·legi Oficial, que son, exclusivament les referides a obres en edificis de restauració,
conservació, rehabilitació d’acondicionament i en exteriors, en les obres en la via pública per la
construcció o supressió de passos de vehicles:
Descripció:
Construcció de piscines *
Tancament de terrenys amb obra
Obres de conservació de façanes
Instal·lació de bastida amb projecte visat

Import per
metre quadrat
485,00 €
106,54 €
9,00 €
15,00 €

* Pressupost de l’obra = Mòdul Basic x coeficient geogràfic 0,95 x coeficient d’ús 1 x
coeficient de qualitat 1 x m2 piscina
Les obres no relacionades en la taula precedent seran valorades individualment en funció de
les seves característiques especials.
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ANNEX 2
La base imposable es determina mitjançant el producte del nombre de metres quadrats de
superfície construïda o reformada pel valor en €/ assignable a cada grup.
S’entén com a superfície construïda la superfície inclosa dins de la línia exterior dels
paràmetres perimetrals d’una edificació i, en el seu cas, dels eixos de les mitgeres, deduïda la
superfície dels patis de llum.
Els balcons, terrasses, porxos i altres elements anàlegs, que estiguin coberts es computaran al
50 per cent de la seva superfície, excepte que estiguin tancats per tres de les seves quatre
orientacions, que computaran al 100 per cent.
Grup

Tipus d’edificació

I
II

Hotels
Cinemes. Discoteques. Clíniques i hospitals. Balnearis.
Biblioteques
Museus. Teatres. Estacions de transport.
Laboratoris. Edificis d’oficines. Habitatge de més de 130 m2.
Dispensaris i centres mèdics. Residències geriàtriques.
Habitatges de 90 a 130 m2
Escoles. Residències d’estudiants. Habitatges inferiors a 90 m2.
Pensions i hostals. Habitatges protegits.
Edificis industrials. Magatzems, Centres i locals comercials.
Pavellons esportius coberts
Oficines
Altres serveis (acadèmies d’ensenyament, gimnasos, etc.)
Aparcaments, garatges
Parcs infantils a l’aire lliure. Piscines, instal·lacions esportives
descobertes i similars
Obres de restauració afectant l’estructura

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Valor
€/m2
1.184,73
1.045,35
998,89
766,59
603,98
464,60
394,91
371,68
334,51
255,53
139,38
51,11

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.
Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència
municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, instal·lacions i
obres que passin del règim d’intervenció al de comunicació prèvia o al de declaració
responsable.
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.
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ORDENANÇA FISCAL NUM 5
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
INDEX
Art. 1. Fet imposable
Art. 2. Subjectes passius
Art. 3. Responsables
Art. 4. Exempcions, bonificacions i reduccions
Art. 5. Base imposable
Art. 6. Tipus de gravàmen i quota
Art. 7. Període de generació i acreditament
Art. 8. Nul·litat de la transmissió
Art. 9. Règim de declaració, notificació i ingrés
Art. 10. Inspecció i recaptació
Art. 11. Infraccions i sancions
Art. 12. Vigència
Disposició addiconal
Diligència

Article 1.
Fet imposable.
1. L’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal
i directa i, constitueix el fet imposable de l’impost, l’increment de valor que experimenten
els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de
la propietat per qualsevol títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de
gaudi limitador del domini, sobre els béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”.
b) Declaració formal d’hereus “ab intestato”.
c) Negoci jurídic “inter vius, sigui de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
3. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbans el sòl urbà, el susceptible
d’urbanització, l’urbanitzable programat o urbanitzable no programat, des del moment en
què s’aprovi un Programa d’Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies
pavimentades o que tinguin col·locades les vorades de les voreres i que comptin, a més,
amb clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i
enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.
4. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tenen la consideració de rústics als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En
conseqüència, està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin
de tenir la consideració d’urbans, a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb
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independència de que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró
d’aquell. Als efectes d’aquest impost, estarà tanmateix subjecte a aquest l’increment de
valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de
característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
5. Tampoc s’acreditarà l’Impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre
cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu
pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers
comuns.
6. Tampoc s’acreditarà l’Impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre
cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els
casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic
matrimonial.
7. No s’acreditarà aquest Impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions,
escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials a
excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 108 de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en
una branca d’activitat.
8. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció
a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la
Llei 20/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i Reial Decret 1084/1991, de 15 de juliol, sobre
societats anònimes esportives.
9. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a
través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa
de transmissió de les operacions citades en els apartats 7 i 8.
Article 2.
Subjectes passius.
1. Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudir
limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que adquireixi el
terreny o a favor de qui constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudir
limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que transmeti el
terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix el paràgraf b) anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que adquireixi el
terreny o a favor de qui es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
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Article 3.
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 4.
Exempcions, reduccions i bonificacions.
A. Exempcions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualssevol drets de servatge.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a Conjunt Històric
Artístic o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que estableix la
Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o
titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació,
millora o rehabilitació en els esmentats immobles
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o
rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa
efectivament realitzada en període dels últims 10 anys, no ha estat inferior 50 per cent del
valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) La comunitat autònoma de Catalunya, la província Girona, i els organismes autònoms de
caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
c) El municipi de l’Escala i les entitats locals que hi estan integrades o que en formen part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
d) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents, sempre
que es compleixin els requisits que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,
e) 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.
f) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o
convenis internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives revertibles, quant als terrenys afectes a
aquestes.
h) La Creu Roja Espanyola.
3. Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de la vivenda habitual
del deutor hipotecari o garant del mateix, per la cancel·lació de deutes garantits per
hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra
entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris, estaran exempts de l’impost quan concorrin els requisits anteriors i sempre que
compleixin les condicions que es contenen a l’article 123 del RDL 8/2014, de 4 de juliol
aprovant mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència.
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B. Bonificacions
4. Gaudiran d’una bonificació de fins el 99 per cent les quotes que s’acreditin en les
transmissions que es realitzin amb les operacions de fusió o escissió d’empreses a què es
refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acordi l’Ajuntament.
Si els béns, la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin
alienats dintre els cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l’import d’aquesta
bonificació s’haurà de pagar a l’Ajuntament corresponent, i això sense perjudici del
pagament de l’impost que calgui satisfer per l’esmentada alienació. Aquesta obligació
recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a conseqüència de l’operació de
fusió o escissió.
5. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’impost, en les transmissións de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatiu de domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
adoptats, els cònjuges i ascendents de primer grau i adoptats. Aquesta bonificació serà del
95 % quan l’immoble objecte de la transmissió sigui l’habitatge habitual del beneficiari de
l’herència sempre que hagin conviscut amb el causant durant els dos darrers anys anteriors
a la defunció d’aquest i així consti en els padrons municipals.
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació serà necessari que l’adquirent
hereu mantingui la propietat o el dret real de gaudi sobre l’immoble durant els tres anys
següents a la mort de causant, a menys que aquest mori durant aquest període. El no
compliment d’aquest requisit determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de
l’impost que hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, en el
termini d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentada a tal efecte la
corresponent autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació, a què es refereix aquest apartat,
dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració en l’apartat 3 de
l’article 9 d’aquesta ordenança.
Article 5
Base imposable.
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditament i experimentat al
llarg d’un període màxim de vint anys.
Per determinar l’import de l’increment real a què es refereix l’apartat anterior, hom tindrà en
compte el valor del terreny en el moment de l’acreditament, d’acord amb el previst en els
apartats 2 i 3 d’aquest article, i el percentatge que correspongui, previst en l’apartat 4
d’aquest article, en funció dels anys durant els quals s’hagués generant l’increment previst
en l’apartat 4
2. El valor del terreny en el moment de l’acreditament resultarà de l’establert en les següent
regles:
1. En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de l’acreditament serà
el que tingui determinat en aquest moment a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquest casos, en la liquidació
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de
valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta
data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es
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corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit
valor cadastral sigui fixat, refent l’esmentat valor al moment de l’acreditació.
2. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, per
determinar l’import de l’increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les
normes fixades a l’efecte en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, en els preceptes següents:
A) Usdefruit.
a) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un
2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no
podrà excedir del 70 per cent d’aquest valor cadastral.
b) Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de
vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta
quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d’aquesta edat, fins al
límit mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.
c) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o
superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena
del terreny subjecte a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent
del valor cadastral del terreny usufructuat.
d) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats
en les lletres a), b) i c) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al
temps d’aquesta transmissió.
B) Nua propietat.
Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència
entre el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat segons les regles
anteriors.
C) Us i estatge
El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75 per cent del valor
cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin aquests drets, les regles
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
D) Altres drets reals.
En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudir limitatius
del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres a), b), c), d), i f) d’aquest
article i compresos en el següent, se’n considerarà el seu valor als efectes d’aquest
impost:
a. El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que
el resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva
renda o pensió anual.
b. Aquest darrer, si aquell fos menor.
3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o
terreny, o del dret de realitzar la construcció sota el sòl sense implicar l’existència d’un
dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l’apartat 4 d’aquest article
s’aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a) que representi, respecte
d’aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en el seu
defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a
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construir en vòl o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes
aquelles.
4. En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en l’apartat
4 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del justi preu que correspongui al valor del
terreny, llevat que el valor definit en el paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fos inferior, en
aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justi preu.
3. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, com valor del terreny, o de la part
d’aquest que correspongui segons les regles contingudes en l’apartat anterior, l’import que
resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40 % durant els cinc primers anys
d’efectivitat del nou valor cadastral.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els que els valors cadastrals resultants
del procediment de valoració col·lectiva a que es referix siguin inferiors als fins aleshores
vigents.
El valor cadastral reduït no podrà ser mai, en cap cas, inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva.
4. Sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament, derivat del que es disposa en els
apartats 2 i 3 anteriors, s’aplicarà el percentatge anual següent:
a. Per els increments de valor generats en un període de temps entre zero i cinc anys,
3,60.
b. Per els increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, 3,23.
c. Per els increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys, 3,09.
d. Per els increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys, 2,98.
Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
1ª. L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost es determinarà segons el
percentatge anual fixat pel nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest
l’esmentat increment.
2ª. El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny serà el resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels quals s‘hagi
posat de manifest l’increment del valor.
3ª. Per determinar el percentatge anual aplicada a cada operació i el nombre d’anys pels
que s’ha de multiplicar aquest, només es consideraran els anys complerts que integrin el
període de posada de manifest de l’increment de valor, sense que a tal efecte puguin
considerar-se les fraccions dels anys d’aquest període.
Article 6.
Tipus de gravamen i quota
1. La quota íntegra d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable els tipus
de gravàmen següents:
De 1 a 5 anys
De 5 a 10 anys
De 10 a 15 anys
De 15 a 20 anys

27,41 %
27,41 %
26,14 %
26,52 %

2. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra, en el seu cas, la
bonificacions a què es refereixen els apartats 3 i 4 de l’article 4 d’aquesta ordenança fiscal.
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Article 7.
Període de generació i acreditament.
1. A l’efecte de determinar el període de temps en què es genera l’increment del valor, hom
prendrà només els anys complerts transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del
terreny de què es tracta o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de
gaudi limitador del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d’aquest impost,
sense tenir en consideració les fraccions d’any.
2. El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
3. L’impost s’acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudir limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
4. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es
tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o
la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
Article 8.
Nul·litat de la transmissió.
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut
lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinat de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost pagat, sempre que aquest
acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el
termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte
lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions
recíproques a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte
no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment
de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s’escaurà
la devolució de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a
tal mutu acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l’impost
no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi.
Si la condició fos resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de
fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat 1. anterior.
Article 9.
Règim de declaració, notificació i ingrés.
1. S’estableix el règim de autoliquidació de l’impost.
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2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant aquest Ajuntament una
declaració segons el model que aquest ha determinat, on es contindran els elements de la
relació tributària imprescindible per a practicar la liquidació que procedeixi.
3. Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la
data en què es produeixi l’acreditament de l’impost:
1. Quan es tracti d’actes “inter-vius” el termini serà de trenta dies hàbils.
2. Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins
a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
4. Simultàniament a la declaració, el subjecte passiu ingressarà a la Tresoreria Municipal
l’import de la quota que correspongui a l’autoliquidació practicada.
5. A a declaració, s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que
originen la imposició.
6. L’autoliquidació practicada pel subjecte passiu tindrà el caràcter de provisional, sotmesa a
la comprovació administrativa que s’ha efectuat mitjançant l’aplicació correcta de les
normes reguladores de l’impost.
7. En defecte d’autoliquidació o quan aquesta sigui incorrecta, l’Ajuntament practicarà la
corresponent liquidació de l’impost, que es notificarà íntegrament al subjecte passiu
indicant el termini d’ingrés i els recursos corresponents.
8. Independentment del que disposa l’apartat primer d’aquest article, també estan obligats a
comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 2n. d’aquesta ordenança, sempre
que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o
que transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d’aquell article, l’adquirent o la persona a favor
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en
el trimestre anterior, i en els quals es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics
que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels
actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins el mateix termini, una
relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics,
que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que preveu
aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la
Llei General Tributària.
Article 10.
Inspecció i recaptació
1. La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveuen la Llei
General Tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
2. No es podrà inscriure en el Registre de la Propietat cap document que contingui acte o
contracte determinant de l’obligació de contribuir per aquest impost, mentre els interessats
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no acreditin haver presentat a l’Ajuntament la declaració - liquidació referida en aquesta
Ordenança fiscal.
Article 11.
Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que
corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Article 12.
Vigència.
La present ordenança entrarà en vigor el dia primer de gener de 2005 després de la seva
publicació al BOP i mantindrà la vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit
d’aquesta Ordenança.
Diligència.
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 26 de gener de
1995 i publicada en el BOP el dia 4 de febrer de 1995. Fou modificada parcialment en sessió de
Ple de 2 de novembre de 1998 i de 28 de setembre de 1999 i també en sessió de 4 de
novembre de 2004.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, 5
de novembre de 2007 i el 3 de novembre de 2008.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS
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ORDENANÇA FISCAL NUM 6
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
INDEX
Art. 1. Marc legal
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Obres i serveis públic locals
Art. 4. Beneficis fiscals
Art. 5. Subjectes passius
Art. 6. Base imposable
Art. 7. Quota tributària
Art. 8. Meritació.
Art. 9. Imposició i ordenació
Art. 10. Col·laboració.
Art. 11. Associació administrativa de contribuents
Art. 12. Termini de pagament
Art. 13. Fraccionaments i ajuntament
Art. 14. Infraccions i sancions
Art. 15. Vigència
Diligència

Article 1
Marc legal
D’acord amb el què preveuen els articles del 28 al 37 inclosos, del Reial Decret 2/2004, Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableixen les Contribucions Especials.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les Contribucions Especials, l’obtenció per part del subjecte
passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns a conseqüència de la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local.
Article 3
Obres i serveis públics locals
1. Tindran la consideració d’obres i serveis locals:
a) Les que realitzi l’Ajuntament de L’Escala dins de l’àmbit de les seves competències per
complir els fins que li són atribuïts, amb excepció de les que executi a títol de propietari
dels seus béns patrimonials.
b) Les que realitzi a aquest Ajuntament en atribució o delegació d’una altra Entitat Pública, o
que n’hagués assumit la titularitat d’acord amb la Llei.
c) Les que realitzin altres Entitats Públiques o els seus concessionaris, amb aportacions
econòmiques d’aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis de la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu caràcter encara
que siguin realitzats per:
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a) Organismes Autònoms de l’Ajuntament de l’Escala o Societats Mercantils, el capital de les
quals pertanyi a aquest Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les quantitats recaptades en concepte de contribucions especials nomès es podran destinar
a sufragar les despeses de l’obra o del servei per raó dels quals s’hagin exigit.
Article 4
Beneficis fiscals
En matèria de contribucions especials, només es reconeixeran els beneficis fiscals que vinguin
establerts expressament per disposicions amb rang de llei o bé que es derivin de l’aplicació
dels Tractats Internacionals.
Article 5
Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques a les
quals fa referència l’article 33 de la Llei General Tributària, especialment beneficiades per la
realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin l’obligació
de contribuir.
2. Es consideraran persones especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d’obres o per l’establiment o ampliació
dels serveis que afectin a béns immobles, els propietaris d’aquests.
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o Entitats titulars
d’aquestes.
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció
d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances
que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme municipal de L’Escala.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que hagin d’utilitzar-les.
Article 6
Base imposable
1. La base imposable està constituïda, com a màxim pel 90 per cent del cost que l’Ajuntament
suporti per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis.
2. Aquest cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i
programes tècnics.
b) L’import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment les obres o serveis,
llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits de forma gratuïta i
obligatòria a l’Ajuntament, o el d’immobles cedits en els termes establerts a l’article 77
de la Llei de Patrimoni de l’Estat.
d) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, i també les procedents als arrendataris dels béns
que hagin de ser enderrocats o ocupats.
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e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan l’Ajuntament hagués d’apel·lar
al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials, o la porció
coberta per aquestes en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o dels serveis tindrà el caràcter d’una mera previsió.
Si el cost real fos més alt o més baix que el que s’hagués previst, es rectificarà en
conseqüència el càlcul de quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 3r.1.c), o de les realitzades per
concessionaris amb aportacions municipals a què es refereix el número 2 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 les altres
Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’Ajuntament
la quantia que resulti de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis
que l’Ajuntament obtingui de l’Estat o de qualsevol altre persona, o Entitat pública o
privada.
6. Si la subvenció o auxili esmentat s’atorguessin per un subjecte passiu de les
contribucions especials, el seu import es destinarà en primer lloc a compensar la quota de
la persona o Entitat respectiva. Si el valor de la subvenció o auxili excedís de la quota
esmentada, l’excés reduirà, a prorrata, les quotes dels altres subjectes passius.
Article 7
Quota tributària.
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres o serveis, d’acord amb les següents
regles:
a) Amb caràcter general, de forma conjunta o separada, s’aplicaran com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el seu valor cadastral a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
b) En cas d’urbanització de carrers s’aplicaran com a mòdul de repartiment els metres
lineals de façana, 40 per cent del cost a repartir i els metres quadrats de sostre edificable,
60 per cent del cost a repartir.
c) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, podran ser
distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns situats al Municipi
de L’Escala, proporcionalment a l’import de les primes recaptades en l’any
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 per
cent de l’import de les primes recaptades pel mateix, l’excés es traslladarà a exercicis
successius fins a la seva total amortització.
d) En el cas de les obres de construcció de galeries subterrànies, l’import total de les
contribucions especials es distribuirà entre les companyies o empreses que hagin
d’utilitzar-les en raó a l’espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total,
encara que no les utilitzin immediatament.
2. En el supòsit que les Lleis o Tractats Internacionals concedeixin beneficis fiscals, les quotes
que poguessin correspondre als beneficiaris no seran distribuïdes entre els altres
contribuents.
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3. Un cop s’hagi determinat la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir el fraccionament
o ajornament de la quota per un termini màxim de cinc anys, sempre que el subjecte passiu
ho sol·liciti.
Article 8
Meritació.
1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres s’hagin executat o el
servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà
des de que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.
2. Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior, una vegada aprovat l’acord concret
d’imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà exigir per anticipat el pagament de les
contribucions especials en funció de l’import del cost previst per l’any següent. No es podrà
exigir l’avenç d’una nova anualitat fins que no s’hagin executat.
3. Als efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme allò que disposa a
l’article 5è, es tindrà en compte el moment de la meritació de les contribucions especials,
encara que en l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb
referència a la data de la seva aprovació i que hagués anticipat el pagament de les quotes
segons es disposa en l’apartat 2 d’aquest article. Quan la persona que figuri com a subjecte
passiu en l’acord concret d’ordenació i n’hagi estat notificada, transmeti els drets sobre els
béns o explotacions que motivés la imposició en el període comprès entre l’aprovació de
l’esmenta’t acord i el del començament de la meritació, tindrà l’obligació de posar en
coneixement de l’Ajuntament la transmissió efectuada, dins el termini d’un mes des de la
data d’aquesta, i si no ho fes, l’Ajuntament podrà exercir l’acció per al cobrament, fins i tot
per la via d’apressament, contra qui figurava com a subjecte passiu en l’esmenta’t
expedient.
4. Realitzades totalment o parcialment les obres, o iniciada la prestació del servei, es
procedirà a determinar els subjectes passius, la base, i les quotes individualitzades
definitives, practicant les liquidacions procedents i compensant els avenços que
s’haguessin efectuat com a pagament a compte. Aquesta determinació definitiva la
realitzarà l’Ajuntament ajustant-se a les disposicions de l’acord concret d’ordenació de les
contribucions especials de que es tracti.
5. Si els pagaments anticipats els haguessin efectuat persones que no tenen la condició de
subjectes passius en la data de la meritació del tribut, o bé excedissin de la quota individual
definitiva que els correspon, l’Ajuntament practicarà d’ofici la devolució corresponent.
Article 9
Imposició i Ordenació.
1. L’exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia adopció de l’acord d’imposició
en cada cas concret.
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que s’hagi
de costejar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s’hagi aprovat
l’ordenació concreta d’aquestes.
3. Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials i determinades les
quotes a satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu, si aquest o
el seu domicili fossin coneguts, i, en cas contrari, per edictes. Els interessats podran
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formular davant l’Ajuntament recurs de reposició previ al contenciós - administratiu, en el
termini d’un mes a comptar des de la notificació expressa o exposició pública de l’edicte. El
recurs podrà versar sobre la procedència de les contribucions, el percentatge del cost que
hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
Article 10
Col·laboració
1. Quan aquest Ajuntament col·labori amb una altra entitat local en la realització d’obres o
establiment o ampliació de serveis i sempre que s’imposin contribucions especials d’acord
amb la Llei, s’observaran les següents regles:
a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives respecte dels acords
d’imposició i ordenació concrets.
a) La gestió i recaptació de les contribucions especials correspondrà a l’Entitat que
assumeixi la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis, sense
perjudici del que disposa en l’apartat a) anterior.
2. En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una de les Entitats
col·laboradores, quedarà sense efectes la unitat d’actuació, adoptant cadascuna i per
separat les decisions que siguin procedents.
Article 11
Associació administrativa de contribuents
1. Els propietàries o titulars afectats per les obres podran constituir-se en Associació
Administrativa de contribuents i promoure la realització de les obres o l’establiment o
ampliació de serveis per l’Entitat Local,
comprometent-se a costejar la part que
correspongui a aquesta quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que
els hi 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 serveis promoguts per l’Entitat Local podran constituir-se en Associacions
administratives de Contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de
les contribucions especials.
3. Per la constitució d’aquestes Associacions l’acord haurà d’ésser pres per la majoria
absoluta dels afectats, sempre que representin com a mínim dos terços de les quotes que
s’hagin de satisfer.
Article 12
Termini de pagament
Les persones obligades al pagament faran efectives les quotes assignades en període
voluntari dintre dels terminis indicats en la notificació de les liquidacions d’acord amb el
Reglament General de Recaptació.
Article 13
Fraccionaments i ajornaments.
L’Ajuntament concedirà a sol·licitud del subjecte passiu el fraccionament o ajornament de la
quota a satisfer per un termini màxim de cinc anys. Aquesta concessió comportarà l’obligació
de satisfer interessos de demora i l’Ajuntament podrà condicionar-la a la prestació de garantia
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suficient que cobreixi el total del deute tributari, incloent-hi l’import dels interessos de demora
més el 25 % de la suma de tot el deute.
Article 14
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions es regiran pel que preveuen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària i les disposicions que els desenvolupen i complementen.
Article 15
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia primer de gener de l’any en curs després de la
seva publicació al BOP i mantindrà la vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 7 d’octubre de 1993
i publicada en el BOP el dia 28 de desembre de 1993.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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TAXES
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ORDENANÇA FISCAL NUM 7
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
INDEX
Art. 1. Fonaments i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjecte passiu
Art. 4. Responsables
Art. 5. Exempcions i bonificacions
Art. 6. Quota tributària
Art. 7. Tarifa
Tarifa primera. Area Secretaria
Tarifa segona. Area Urbanisme
Tarifa tercera. Area Econòmica
Tarifa quarta. Area de l’Arxiu
Tarifa cinquena. Area de la Policia
Tarifa sisena. Documents de l’Adet
Art. 8. Bonificacions de quota
Art. 9. Acreditament
Art. 10. Declaració i ingrés.
Art. 11. Infraccions i sancions.
Art. 12. Vigència
Diligència

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) 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
expedició de documents administratius.
Article 2
Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu
de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d’expedients de què entenguin l’administració o les autoritats municipals.
2. A aquest efecte, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que
no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals
no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d’ingressos
indeguts, els recursos administratius contra
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resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la
realització d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament
especial de béns del domini públic municipal que estiguin gravats per una altra taxa
municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3
Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin, o en l’ interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Exempcions i bonificacions
Estan exempts de la taxa regulada en aquesta ordenança:
a) Els certificats sol·licitats pels serveis socials
b) Els certificats emesos com a documentació preceptiva en els procediments de sol·licitud
d'assistència jurídica gratuïta.
c) Els documents expedits a instància d'autoritats civils, militars o judicials, per a tenir efectes
en actuacions d'ofici.
d) Les compulses o autentificacions de documents necessaris per la matriculació a les escoles
municipals o similars.
e) Les compulses de documents o autentificacions que sol·licitin les persones per a finalitats
relacionades amb l'obtenció d'Habitatge Social.
f) Les compulses o autentificacions de documents demanats per entitats culturals, socials,
esportives i educatives subvencionades per l'Ajuntament per justificar la documentació
vinculada a la subvenció.
Article 6
Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa que
conté l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50
per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels
expedients que motivin l’ acreditament.
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Article 7
Tarifa.
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
TARIFA PRIMERA
AREA DE SECRETARIA
CONCEPTE
Plànols de L’Escala
Expedició de títols de concessió de nínxols
Compulses de documents, fins a 5 documents
Inscripció en el cens d’animals domèstics amb o sense xip o tatuatge
Cerimònies de casament,
Cerimònies de casament de parelles empadronades a L’Escala, amb el
lloguer de la sala:
• A l’ajuntament
• Fora de les dependències municipals i prèvia llicència, si s’escau

TARIFA
1,25
5,90
2,35
10,80

35,00
300,00

Transmissió de llicències de venda no sedentària:

a) Entre parents de primer grau en línia recta ascendent o descendent

30,00 €

b) Entre parents de segon grau en línia recta ascendent o descendent

30,00 €

c) Entre parents col·laterals de segon grau (per consanguinitat, afinitat o

60,00 €

d) Entre parents de tercer, quart grau o estranys

300,00 €

e) De persona física a persona jurídica, sempre que la persona física o

30,00 €

f) Transmissió a un treballador que fa més de 5 anys que treballa a la

60,00 €

(per consanguinitat o adopció)

(per consanguinitat o adopció)
adopció)

transmeti a una persona jurídica on ell sigui soci únic.

mateixa parada del transmitent

Nota a la tarifa primera, area de secretaria:
Queden exempts del pagament de la tarifa primera, relativa a la inscripció en el cens d’animals
domèstics amb o sense xip, aquells propietaris que acreditin que el seu animal ha estat
adoptat.

TARIFA SEGONA
AREA D’URBANISME
CONCEPTE
Certificats d’informació urbanística
Certificats d’obra nova (velles).
Vivendes unifamiliars
Vivendes plurifamiliars
Certificat de desqualificació de vivendes de protecció oficial

TARIFA
71,90
116,45
170,50
80,05
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Primera instal·lació d’edifici o modificació de la seva utilització. La primera
utilització d’edificis o construccions destinades o no a habitatges:
a) Habitatge plurifamiliar, per cada unitat
b) Habitatge unifamiliar, local comercial, industrial o garatge, per cada unitat
Certificats de 2a ocupació, per vivenda
Assenyalament d’alineacions i rasants. Per metre lineal de façana/nes
Segregacions de parcel·les ja existents. Per cada parcel·la nova resultant
Agrupacions urbanístiques, per cada parcel·la prexistent
Divisions horitzontals. Per cada entitat nova
Parcel·lacions urbanístiques:
Fins a 1.000 m2
De més de 1.000 a 2.000 m2
De més de 2.000 a 3.000 m2
De més de 3.000 m2, per cada 1.000m2 de més.
Plans parcials i altres assimilables, per cada 1.000 m2
Projectes d’urbanització
Expedients d’activitats classificades no innòcues
Estudis de detall i altres assimilables:
Fins a 3.000 m2
De més de 3.000 m2, per cada ha
Tramitació de modificació de l PGOU
Legalització d’obres
Llicència d’obra menor, o per pròrroga d’obra menor.
Llicència per obra major o per pròrroga d’obra major
Canvi de titular d’una projecte
Legalització d’obres
Expedient de declaració de ruïna
Llicència per instal·lació de grua
Llicència per col·locació de número de vivenda i venda de número
Llicència per tala d’arbres, per arbre
Còpia en suport informàtic del vol aeri d’urbana, per cada 1.000 m2
Còpia en suport informàtic del vol aeri de rústica, per cada 10.000 m2
Còpia d’un exemplar del PGOU sencer en DIN-A3

36,00
47,95
15,00
1,80
77,85
77,85
10,35
324,45
648,95
1.081,60
64,90
146,00
202,70
121,10
1.119,45
67,15
324,25
86,55
31,05
108,15
54,10
86,55
248,75
108,15
38,95
11,65
13,40
13,40
38,95

Notes a la tarifa segona
1. Els certificats d’informació urbanística comprenen els plànols i la compulsa de les normes.
2. El certificats d’obra nova – vella són emesos per l’arquitecte municipal
3. Els certificats de 2a ocupació, s’emeten sense necessitat de visita tècnica.

TARIFA TERCERA
AREA ECONOMICA
CONCEPTE
Confecció d’altes de l’impost sobre béns immobles
Cartografia cadastral digitalitzada en A3 i/o A4

TARIFA
10,80
6,50
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TARIFA QUARTA
AREA DE L’ARXIU
CONCEPTE
REPRODUCCIÓ DEL FONS DE L'ARXIU D'IMATGES
Premsa.
Interior
Interior doble pàgina
Portada
Interior i portada
Pòster interior
Productes audiovisuals (tv, radio...)
Programes informatius
Programes culturals
Concursos
Documents i ficció
Enregistraments de so
Productes editorials
Interior
Portada
Interior i portada
Contraportada
Llibres de text, interior
Llibres de text, portada
Productes multimèdia
Interior programa / obra
Pantalla d’inici
Fons de pantalla
Menús d’opcions
Portada (estoig o capsa)
Publicitat.
Fullets
Calendaris i displays
Memòries, felicitacions d’empreses
Premsa
Tanques
Anuncis de televisió
Audiovisuals de promoció
Web internet
Projeccions puntuals
Cinematogràfica
De 1 a 5 diapositives
De 6 a 10 diapositives
D’11 a 25 diapositives
De 26 a 50 diapositives
Sessions següents, 50% de reducció sobre la base
Articles de papereria
Calendari d’edició
Pòster
Postals, cromos i similars
Carpetes, àlbums, làmines, etc

TARIFA
41,90
87,50
95,55
111,40
119,35
119,35
111,40
198,90
159,20
159,20
80,50
208,80
238,60
119,35
63,65
137,60
83,50
238,50
167,05
167,05
238,60
83,50
167,50
167,05
208,80
405,70
795,65
167,05
167,05
208,80
83,50
75,60
67,55
59,70
159,20
278,45
119,35
159,20
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Altres usos
Capses, etiquetes, bosses, samarretes i similars
Còpies murals permanents per usos decoratius en locals públics
Exposicions permanents de reproduccions en establiments comercials
Exposicions temporals amb finalitat comercial
Lloguer exposicions
Jocs en general
Jocs educatius
Còpies per a ús privat
Serveis administratius especials
Recerca documentació específica, per hora
Digitalització a baixa resolució
Subministrament de CD
Subministrament de DVD
Còpies per a ús privat
Fotocòpia A4, fins a 10 còpies
Fotocòpia A4, més de 10 còpies
Fotocòpia A3
De fitxers electrònics
Impressió de fitxers de text digitalitzat
Impressió de fitxers en imatge en paper A4
Gravació audiovisuals
Presa d’imatges de l’equipament per al seu ús públic.
La primera hora
A partir de la primera hora
Reproducció i comunicació pública de documents
Cessió d’originals per exposicions

119,35
198,90
83,50
159,20
200,00
278,45
159,20
30,00
27,05
0,60
0,45
0,65
0,20
0,15
0,20
0,15
0,20
0,55
6,60
44,05
22,00
44,05
44,05

Nota a la tarifa quarta:
1. Estudiants, investigadors i historiadors a títol personal, associacions, escoles i mitjans de
comunicació que fan programes o productes culturals on es publiquen les fotografies en treballs o
en revistes sense ànim de lucre, es beneficiaran d'una bonificació del 100% dels segúents serveis:
• Premsa,
• Productes audiovisuals
• Publicitat
• Projeccions puntuals
• Presa d'imatges de l'equipament per al seu ús públic
2. Les empreses privades col·laboradores de l'Ajuntament o les empreses de salaons d'anxoves de
L'Escala, gaudiran d'una bonificació del 50%, dels següents serveis:
• Productes editorials
• Articles de papereria

TARIFA CINQUENA.
AREA DE LA POLICIA
Plaques de gual
Plaques de gual sostretes
Qüestionari d’accidents
Certificats de personificació

70,20
18,20
41,90
3,60
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Números de carrer
Amidament de sorolls, prèvia sol·licitud
Targeta de zona blava per residents
• De plàstic
• De cartró, 2a adquisició o següents

10,80
129,80
3,10
31,05

TARIFA SISENA.
DOCUMENTS DE L’ADET
LLOGUER DE DESPATXOS AL VIVER D’EMPRESES **
1r any
Despatx 1
203,53
Despatx 2
139,26
Despatx 3
169,25
Despatx 4
101,77
Despatx 5
107,12

2n any
246,38
171,40
203,53
117,83
123,19

3r any
289,23
192,82
246,38
128,55
139,26

4t any
364,22
241,03
294,59
160,68
171,40

** Import sense IVA

Notes a la tarifa sisena:
Segons contracte signat per cada llogater, el 1r de gener de cada any s’incrementarà
l’import mensual amb l’IPC interanual. En cas d’haver de cobrar algun mes sense l’increment
per desconeixement de l’índex aquest serà acumulat i cobrat amb efectes retroactius.

Article 8
Bonificacions de la quota
En la tarifa segona, per l’Àrea d’urbanisme, quan la tala d’arbres es refereixi a tales en terrenys
rústics per a aprofitament agrícola, la quota serà bonificada al 100%.
Article 9
Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
39/2015
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n, l’acreditament es produeix
quan s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici o quan
aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu.
Article 10
Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de la presentació de sol·licitud o
obtenció del document o objecte.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència, 38.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que no arribin
degudament reintegrats, s’admetran provisionalment però no es podran cursar si no es
repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà a l’interessat perquè, en el termini de
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deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, si
no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
Article 11
Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 12
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva publicació al BOP, i
mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta Ordenança, fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 31 d’octubre de
1996 i publicada en el BOP del dia 12 de novembre de 1996. A estat modificada parcialment
pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 2 de novembre de 1998, 28 de setembre de 1999, 30
d’octubre de 2000, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, el
5 de novembre de 2007, el 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009, 29 d’octubre de
2010, 9 de novembre de 2011, 14 de maig de 2012, 4 de març de 2013, 2 de novembre 2015, 3
de novembre de 2016, 3 de març de 2017 i 5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 8
TAXA PER LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE
LLOGUER
INDEX
Art. 1. Fonaments i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjecte passiu
Art. 4. Responsables
Art. 5. Quota tributària
Art. 6. Exempcions i bonificacions
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Declaració d’ingres
Art. 9. Infraccions i sancions
Vigència
Diligència

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) 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
atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2
Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb les llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència
el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan escaigui el seu atorgament,
d’acord amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest
canvi de tipus voluntari o per imposició legal.
Article 3
Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la
llicència o se n’autoritzi la transmissió.
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2. El titular de la llicència, el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió,
bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres-registre del qual es diligenciïn.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixe assenyalada segons la naturalesa del
servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:
Epígraf 1.
Concessió i expedició de llicències
Llicència classe A
Llicència classe B
Epígraf 2.
Autorització per a la transmissió de llicències
Transmissió inter-vius
- llicència classe A
- llicència classe B
Transmissió mortis causa
- la primera transmissió, sigui A o B, en
favor d’hereus forçosos
- transmissions ulteriors de llicències A i B
Epígraf 3.
Substitució de vehicles
Llicències classe A
Llicències classe B

146,50
161,00
73,05
80,60
34,20
80,60
73,05
80,60

Article 6
Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7
Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que assenyalen les lletres a),
b), i c) de l’article 2n, en la data que aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de
llibres- registre, la taxa s’acreditarà en el moment que s’iniciï aquella prestació i s’entendrà, a
aquest efecte, que l’inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.
Article 8
Declaració d’ingrés
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es
realitzaran a instància de part.
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2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s’hagin
realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per ingrés directe i
els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de
Recaptació.
Article 9
Infraccions i sancions
Relativament a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en
cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva publicació al BOP,
i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 31 d’octubre de
1996 i publicada en el BOP del dia 12 de novembre de 1996. Fou modificada parcialment en
sessions plenàries de 2 de novembre 1998, 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de 2000, 30
d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, el
5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 9
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I PER LA
INTERVENCIO MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.
INDEX
Art. 1. Fonaments i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjecte passiu
Art. 4. Responsables
Art. 5. Quota tributària
Art. 6. Exempcions
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Normes de gestió
Art. 9. Infraccions i sancions
Vigència

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 de Règim Local i pels articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmenta’t text
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la tramitació d’autoritzacions, llicències i comunicacions
ambientals i altres llicències d’activitats, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2.
Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal tècnica i administrativa conduent
a verificar si les activitats i instal·lacions que es pretenen realitzar en el terme municipal
d’Escala s’ajusten al marc normatiu que hi és d’aplicació. En concret es comprova l’avaluació
ambiental de caràcter integral de les activitats del municipi, amb la finalitat de valorar si es
poden atorgar les autoritzacions, llicències i permisos que reglamentàriament procedeixin en
l’àmbit de les competències atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 20/2009, així com l’activitat
municipal realitzada en els supòsits de revisió i control d’aquelles autoritzacions, llicències,
permisos i comunicacions ambientals.
2.- Tindrà la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions i també
les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que utilitzin per a qualsevol
activitat empresarial, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin o no
amb l’establiment principal.
3.- Està subjecte a la taxa tota tramitació administrativa conduent a obtenir:
a) Les autoritzacions, llicències i permisos ambientals de les activitats.
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b) Les revisions periòdiques i anticipades de les autoritzacions, llicències i permisos
ambientals.
c) Els controls regulars mediambientals de les activitats.
d) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents.
Article 3.
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 35.4 de la Llei 58/2003 General
Tributària, peticionaries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança o que
en resultin beneficiades.
En el cas d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius seran els
titulars de l’activitat sotmesa.
Article 4.
Responsables.
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003 General
Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i abast que
assenyala l’article 43 de la LGT.
Article 5
Quota tributària.
1. S’estableixen les mateixes tarifes en funció de la tramitació que en cada cas s’escaigui:
Tipus de llicència
Quota (€)
Intervenció municipal en autoritzacions ambientals (annex I de la Llei 20/2009)
753,17
Llicència ambiental d’activitats (annex II de la Llei 20/2009)
1.584,81
Comunicació ambiental d’activitats (annex III de la Llei 20/2009)
542,23
Comunicació d’activitats innòcues i de baix risc
542,23
Comunicació d’activitat comercial (Decret Llei 1/2009)
542,23
Llicència d’activitats recreatives (Decret 112/2010)
1.084,37
Comunicació d’activitats recreatives (Decret 112/2010)
542,23
Campaments de turisme i similars *
0,53 €/m2
Explotació ramadera d’autoconsum i petitat capacitat
gratuït
* Per l’aplicació de la quota dels campaments de turisme s’estableix un límit màxim de quota
per cada llicència de 30.050,60 €
La quantia de la taxa a ingressar resultarà d’aplicar sobre aquestes tarifes els següents
coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:
Superfície construïda

Coeficient
corrector
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Fins a 120 m2
De més de 120 a 250 m2
De més de 250 a 500 m2
De més de 500 a 1.000 m2
De més de 1.000 m2
Superfície no construïda
Per cada m2

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
0,58 €

2. La revisió periòdica i anticipada de les activitats subjectes a autorització ambiental i llicència
tributaran el 25% de les tarifes establertes en l’apartat 1.
3. Les taxes de l’apartat 1) inclouen el control inicial i acta de comprovació dels serveis tècnics
municipals, si és necessària. En cas de primer control desfavorable i necessitar una nova visita
dels serveis tècnics municipals, el control mediambiental de les activitats subjectes al règim
d’autorització, de llicència ambiental i de comunicació ambiental, tributaran el 50% de les tarifes
d’aplicació establertes en l’apartat 1).
4. Altres tipus de llicències
Tipus de llicència
Circs i altres espectacles, activitats recreatives amb instal·lacions desmuntables i
activitats recreatives i espectacles en espais oberts o a la via pública, no tarifats
específicament. Al dia *
Instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil
Atraccions i similars en terrenys privats, per temporada**:
Tipus escalextric, baby i similars
Tipus casetes de tir, ànecs, tómbola i similars
Frankfurts i similars amb servei de bar
Xurreria, fregirduria i similar
Autos de xoc, mini-cars, tren i similar
Ninot inflable, bungee, jumping i similar, per unitat
Piscines de barques , tren i similars per petits
Llits elàstics per unitat
Tramitació expedients d’alta i canvi de titular d’un habitatge d’ús turístic, cada un
Actes de control inicial d'atraccions no mecàniques
Actes de control inicial d'atraccions mecàniques

Quota (€)

128,85
7.615,35
124,20
124,20
310,50
207,00
310,50
103,50
103,50
25,90
30,00
25,00
30,00

* No es sotmetran a tributació activitats promogudes per les entitats sense ànim de lucre domiciliades a
L’Escala, així com les festes populars i de barri.
** Les Llicències per espectables, circs, atraccions hauran de renovar-se cada vegada que s’instal·lin al
municipi. No inclouen parades de mercat o equivalents.

Notes a les tarifes
S’aplicaran els coeficients indicats posteriorment als subjectes passius d’aquesta taxa quan
concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Primera instal·lació:
Les llicències de primera instal·lació de l’establiment per al començament de les seves
activitats tributaran el 100 % de la tarifa que correspongui.
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b) Canvis o modificació substancial d’activitat en el mateix local:
Els canvis d’activitat en el mateix local tributaran com si es tractés d’una primera
obertura, encara que el propietari sigui el mateix.
c) Canvis de titular sense variar l’activitat:
1.) Els canvis de titularitat de les llicències tributaran sempre pel 50 % de la quota que li
correspondria en cas de tractar-se d’una primera obertura, llevat que el canvi de
titularitat sigui entre parents de primer grau, que tributaran pel 25 % de l’esmetada
quota.
2.) Quan el canvi de titularitat sigui d’una persona física a una persona jurídica, i
coincideixi en la mateixa persona o persones, o siguin cònjugues o parents de
primer grau, tributaran pel 25 % de la taxa.
3.) Quan es transmeti una persona jurídica en un percentatge superior al 20 % a
qualsevol persona jurídica o física que fins alehores no en formes part, el liquidarà
el 50 % de la taxa com si es tractes d’un canvi de titularitat de l’apartat e.1.).
4.) Quan els canvis de titular comportin la necessitar de presentació de documentació
complementària i/o efectuar algun tràmit addicional motivat per l’incompliment de la
norma s’exigirà una taxa addicional de 100 €.
d) Trasllat d'activitat dins el municipi
La tramitació de l'expedient de trasllat d'una activitat dins el municipi, amb llicència de
primera instal·lació concedida tributarà pel 50 % de la quota que li correspondria en cas
de tractar-se d'una primera obertura.
En casos de trasllat quan la llicència de primera instal·lació no hagués estat concedida
per causes imputables al subjecte passiu es requerirà el 100 % de la taxa.
El trasllat d'activitats iniciades en el Viver d'Empreses a un local dins el municipi,
tributaran el 50 % de la taxa.
f) Ampliacions d’activitats / locals
Les ampliacions de l’activitat o els canvis que originin la tramitació d’un nou expedient
tributaran en funció dels metres ampliats i d’acord amb la quota base que correspongui.
g) Revisions i adequacions periòdiques:
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a autorització o llicència
ambiental de les activitats subjectes a autorització ambiental tributaran el 25 %de les
tarifes d’aplicació establertes en la tarifa primera o segona que correspongui.
h) Viver d’empreses:
Gaudiran d’una exempció del 100% de la taxa les activitats que es desenvolupin en el
Viver d’Empreses mentre exerceixin l’activitat en els seus locals.
i) Consultes per obertures d’activitats o denegacions automàtiques
Es considerarà que no s’ha complert el fet imposable de verificació i comprovació
establerts a l’article 2 de la present ordenança quan la persona sol·liciti consulta de les
possibilitats d’un local en relació a una activitat. Tampoc es considerarà complert quan,
demanada la tramitació d’una llicència, aquesta sigui denegada automàticament per la
Junta de Govern per ser inviable la seva autorització.
Article 6
Exempcions
Quedaran exempts del pagament de les taxes recollides en el punt 4 de l'article anterior: (són
per altres tipus llicències no relacionades amb activitats sedentàries)
a) Les activitats promogudes per les entitats sense ànim de lucre amb seu social a L'Escala,
així com les festes populars i de barri.
b) Les llicències de les activitats que es desenvolupin en le Viver d'Empreses mentre
exerceixen l'activitat en els seus locals.
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Article 7
Acreditament
La taxa s’acredita i, per tant, neix l’obligació de contribuir, en el moment d’iniciar-se l’activitat
municipal amb la corresponent incoació de l’expedient. A aquest efecte es considerarà iniciada
l’activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent
procediment.
Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l’objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, ni per la
seva concessió supeditada a condicions, com tampoc per la renúncia o desistiment del
sol·licitant desprès que s’hagi resolt el procediment corresponent.
Tampoc quedarà afectada per la suspensió del procediment sobretot quant el motiu de la
mateixa sigui aliena a l'administració.
Es considerarà no acreditada la taxa quan es comuniqui la renuncia expressa o tàcita de
instal·lació de circs o altres espectacles o atraccions i similars.
Article 8
Normes de gestió
1. La taxa s’exigirà en regim d’autoliquidació, de manera que simultàniament a la sol·licitud de
la llicència, els subjectes passius hauran d’efectuar l’ingrés de l’import total del deute
tributari. En el supòsit de no realitzar-se l’ingrés de l’autoliquidació, es practicarà la
liquidació de la taxa, qui la notificarà al subjecte passiu pel seu pagament
2. Efectuades les comprovacions oportunes per l’Administració, es practicarà la liquidació
definitiva que es notificarà formalment a l’interessat exigint o retornant, si s’escau la
quantitat procedent.
3. Durant el termini d’instrucció de la llicència l’interessat podrà sol·licitar per escrit la seva
renúncia. En aquest cas el deute tributari quedarà reduït en un 75 % del seu import.
4. Una vegada atorgada la llicència, en cas de formular la seva renúncia, no es procedirà a la
devolució de la quota tributària establerta en l’article 5 precedent.
5. El pagament dels drets per la llicència, no suposarà mai per sí mateix la legalització de
l’exercici de l’activitat, el qual sempre estarà subordinat a la seva obtenció.
6. La declaració de caducitat de l’expedient, per motius imputables a l’interessat, no suposarà
en cap cas la devolució de la taxa.
Article 9
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 58/2003,
General Tributària i la normativa que la desplega.
Article 10
Vigència
La present ordenança entrarà en vigor el 1r de gener, desprès de la seva publicació al BOP i,
mantindrà la seva vigència, fins a la seva modificació o derogació expressa.
La modificació d’aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament del dia 5 de
novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009 , 9 de novembre de 2011
i en sessió de 29 d’octubre de 2012, 13 d’octubre de 2014, 2 de novembre de 2015 i 5 de
novembre de 2018.
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Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 10
TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
INDEX
Art. 1. Fonaments i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjecte passiu
Art. 4. Responsables
Art. 5. Quota tributària
Art. 6. Exempcions i bonificacions
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Declaració, liquidació i ingrés.
Art. 9. Vigència
Diligència
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs 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 serveis en cementiris locals i altres
serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal que es
detallen a la tarifa de l’exacció, de conformitat amb el que preveu el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria.
Article 3
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 33 de la Llei General Tributària que
sol·licitin la concessió de l’autorització o de la realització del servei i, si escau, els titulars de
l’autorització concedida.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
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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 a la fossa comuna.
Article 6
Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Serveis del cementiri municipal
Euros
Concessions per a 50 anys, per cada nínxol
1.007,40
Concessió per a 50 anys, per cada columbari
300,00
Altres serveis:
a) Transmissió de nínxols entre parents de primer grau o legítims hereus,
serà satisfet el 9 per cent del preu de la concessió de nínxol.......………..
90,75
b) Per dret d’enterrament, trasllat o separació de restes, per cada un ..........
5,50
c) Reversió de les concessions per a 50 anys per cada nínxol......................
30,00
d) Reversió de la concessió de 50 anys, per columbari ................................
9,00
Article 7
Gestió.
1. La prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.
2. Cada servei serà objecte d’autoliquidació, que serà ingressada en el moment de la
sol·licitud del servei, segons el model establert per l’Ajuntament.
Article 8
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er. de gener, després de la seva publicació al
B.O.P., i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 31 d’octubre de
1995 i publicada en el BOP del dia 12 de novembre de 1996. Fou modificada parcialment en
sessió plenària de 2 de novembre de 1998, 30 d’octubre de 2000, 30 d’octubre de 2001, 29
d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, 5
de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 9 de novembre de 2011, 13 d’octubre de 2014 i
5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 11
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
INDEX
Art. 1. Fonaments i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjecte passiu
Art. 4. Responsables
Art. 5. Quota tributària
Art. 6. Exempcions i bonificacions
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Declaració, liquidació i ingrés.
Art. 9. Vigència
Diligència

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) 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 prestació
del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el tractament per a depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.
Article 3
Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, compresos en els paràgrafs següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari
o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que
sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot precaris.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d’aquests immobles, qui podrà fer repercutir podran
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repercutir, si escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del
servei.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o auto contractació de presa a
la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 166,56
euros.
a) La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua utilitzada en la finca a raó de
0,4434 euros/m3, considerant un consum mínim de 30 m3, trimestral.
b) El consum que excedeixi del mínim establert, tributarà en funció de la quantitat d’aigua
utilitzada en la finca a raó de 0,1406 euros/m3.
Article 6
Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7
Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formula expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament
per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no
la llicència d’entroncament i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es
pugui instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració,
són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers,
places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la
finca no passi dels cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efetuïn
la presa a la xarxa.
Article 8
Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa
en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es
produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent.
Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es
practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes declaracions d’alta
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i de baixa. Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el
cens es farà d’ofici.
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i
en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d’aigua.
3. En el supòsit de llicència de presa s’estableix el sistema d’auto-liquidació de la taxa, que el
subjecte passiu practicarà en el moment de fer la corresponent sol·licitud segons el model
establert per l’Ajuntament, ingressant la quota tributària que resulti a les arques de la
Tresoreria Municipal.
4. L’autoliquidació practicada pel subjecte passiu tindrà el caràcter de provisional i estarà
subjecta a la comprovació administrativa dels serveis tècnics i financers de l’Ajuntament, la
qual, si escau donarà lloc a una liquidació definitiva amb l’adequació de la quota tributària
que correspongui.
Article 9
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er. de gener, després de la seva publicació al BOP, i
mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 3 de novembre de
1995 i publicada en el BOP del dia 11 de desembre de 1995. Fou modificada parcialment pel
Ple en sessió de 2 de novembre de 1998.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, 3 i
5 de novembre de 2007 i 9 de novembre de 2011.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 12
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA,TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
INDEX
Art. 1. Fonaments i naturalesa
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans domiciliaries.
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributària
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Gestió
II. Taxa per la prestació servei municipal complementari, de recepció voluntària de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials.
Art. 9. Fet imposable
Art. 10. Subjectes passius
Art. 11. Responsables
Art. 12. Quota tributària
Art. 13. Utilització voluntària de l’abocador d’escombraries
Art. 13.bis. Utilització voluntària de la Planta del Mas Martí
Art. 14. Acreditament i període impositiu.
Art. 15. Règim de declaració i ingrés.
Art. 16. Notificació de les taxes.
Art. 17. Gestió per delegació.
Art. 18. Infraccions i sancions.
Art. 19. Vigència.
Diligència

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19
d’aquest text legal i la llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora de residus, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, que es regiran per la present
ordenança.
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I- TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIO OBLIGATÒRIA DE RECOLLICA, TRACTAMENT I
ELIMINACIO D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges particulars.
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 d’habitatges i
s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus
humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva
recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o
de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa, la prestació 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.
4. Tenen la consideració d’habitatges aquells definits a l’article 50 del Pla General
d’Ordenació Urbana de L’Escala que diu, serveix d’allotjament a una família de forma que
se situï en una parcel·la sencera i exclusiva, permeti la propietat vertical i privada del sòl i el
vol de la seva projecció, tingui accés directe des de l’exterior, sense serveis ni
dependències comunals i compleixi per si sola els requeriments d’habitabilitat i
independència estructural.
Article 3
Subjectes passius
1.a. Són subjectes passius d’aquesta taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de
recollida, tractament, i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
1.b. A aquests efectes, els propietaris de les vivendes o garatges. Es podrà inscriure al llogater
d’una vivenda , degudament acreditada la seva condició, com a obligat tributari, sens perjudici
de la consideració del propietari com a subjecte passiu substitut del contribuent.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes
de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficies fiscals
1. Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota els subjectes passius i subjectes
passius substituts del contribuent, (arrendataris obligats per contracte d’arredament) quan es
donin les següents circumstàncies:
1. Que al domicili hi hagi un màxim de dues persones empadronades.
- Aquestes persones empadronades hauran de tenir més de 65 anys quan només n’hi
hagi una i si són dues, una haurà d’haver complert els 65 i l’altra n’haurà de tenir
més de 60.
- En el cas que la persona que viu sola, si fos menor de 65 anys, podrà gaudir
d’aquesta bonificació quan disposi de la resolució de reconeixement de discapacitat
de 65 % o més, emès per l’ICASS del Dept. De Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya o Certificat de Gran Invalidesa emès per l’Institut Nacional
de la Seguretat Social.
2. La suma de la darrera base imposable de l’IRPF no haurà de superar el salari mínim
interprofessional (SMI) si viu una persona sola. En cas de dues persones serà 1,25 del
SMI.
3. Quan el subjecte passiu sigui cotitular de l’immoble o vivenda s’haurà de justificar que
no es superen els ingressos líquids anuals, dividits en 14 mensualitats en 3 vegades el
SMI una vegada sumats els ingressos de totes les persones cotitulars de l’immoble o
vivenda.
4. Gaudir d’uns estalvis no superiors a 3.000 euros.
Per demanar d’aquesta bonificació haurà de presentar davant el registre d’entrada de
l’Ajuntament:
- sol·licitud de bonificació.
- fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF dels convivents o darrer document de
revalorització de la pensió, si fos el cas.
- Certificat de convivència o empadronament.
- Contracte d’arrendament
- Còpia del darrer rebut d’escombraries.
Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-se anualment. Les sol·licituds de bonificació
acordades una vegada emès el corresponent padró de la taxa, tindrà efectes el mateix
exercici tributari quan així ho acordi la Junta de Govern, previ informe favorable de Serveis
Socials. En cas de que tingués la bonificació acordada de l’any precedent, haurà de
presentar davant el Serveis Socials Municipals els documents que acreditin que es
segueixen complint els requisits assenyats a l’apartat anterior.
Les bonificacions concedides fora de termini comportaran la devolució d’ingressos deguts,
si s’escau.
2. Tindran una bonificació del 50% les famílies que la suma dels seus ingressos, sigui inferior
a l’indicador de la Renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
Per gaudir d’aquesta bonificació cal:
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a) Que estiguin empadronats en l’habitatge pel qual es sol·licita la bonificació
b) Acreditar que s’hi ha estat empadronat durant 2 anys com a mínim.
c) Aportar còpia de la darrera declaració de la renda de la unitat familiar i/o certificat de
rendiments d’empreses o entitats financeres per tal de justificar que no se supera l’IRSC.
La unitat familiar la composa el sol·licitant, el seu cònjuge no separat legalment o parella de
fet i els fills, amb independència de al seva edat i altres familiars fins al 2n grau de
parentesc, que resideixin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela,
guarda o acolliment familiar.
Serà de caràcter anual i pregat. La sol·licitud haurà de presentar-se al registre de
documents municipal durant de l’any natural, sense ser possible la bonificació amb efectes
retroactius per a anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.
3. Aplicar una bonificació del 100 % als habitatges inscrits al parc immobiliari de lloguer social
de l’Ajuntament de L’Escala. La bonificació tindrà efectes a partir de la mensualitat en que
la vivenda s’incorpori al parc. En cas de que el lloguer social sigui inferior a l’any fiscal es
prorratejarà l’import de la bonificació proporcionalment i d’acord amb els mesos de
disponibilitat.
Una vegada inscrita la vivenda al parc immobiliari de lloguer social, la bonificació de la taxa
es mantindrà al llarg dels exercicis tributaris mentre el contracte sigui vigent. Una vegada
rescindit el contracte, la bonificació serà retirada amb les mateixes condicions de prorrateig
segons els mesos de disponibilitat i de no disponibilitat.
Article 6
Quota Tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixe
determinarà d’acord amb la següent tarifa:

per cada unitat d’habitatge que es

Tarifa.
Escombraries domiciliàries:
Tarifa per domicilis i garatges, quota anual irreductible
Propietaris o usuaris d’habitatges, per cada una
Propietaris o usuaris de garatges que integren una unitat cadastral independent,
per cada un.

Euros
143,61
45,27

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 utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer
dia de l’any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural.

- 100 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Article 8
Gestió
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.
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 segons el calendari fiscal aprovat,
mitjançant un rebut derivat de la matrícula. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament
remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per permetre el pagament a l’entitat
bancària col·laboradora o gestora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant els primers dies de l’última mensualitat de
pagament en voluntari.
5. A efectes de la taxa es considerarà baixa del servei aquella vivenda que considerada en
estat ruïnós/abandonat no disposi de comptadors d’aigua ni llum i es certifiqui el seu estat
mitjançant informe de l’Arquitecte Municipal.

II – TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL COMPLEMENTARI, DE
RECEPCIO VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIO DE RESIDUS
COMERCIALS.
Article 9
Fet imposable.
a) Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptibles de ser prestats
pel sector privat -autoritzat per la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa
vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.
b) Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents:
1. Recollida de residus comercials.
2. Tractament i eliminació dels residus comercials.
c) A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els
serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus,
tenen la consideració d’assimilables als municipis.
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Article 10
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de
recollida, tractament, i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària i l’article 34 i 47bis de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus, que:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiats o afectats per la prestació del servei.
2. Es considerarà que el titular de l’activitat generadora de residus comercials i industrials
s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que te establerta la Corporació i, per
tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa.
3. Tindrà consideració de subjecte passiu contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui
l’activitat generadora de residus, el qual podrà repercutir, en el seu cas, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
4. Els titulars de les activitats que generen residus comercials o industrials assimilables als
municipals, que tinguin contracte amb un gestor autoritzat, la recollida, tractament i
eliminació de residus que produeixin, vindran obligats a acreditar-ho davant l’Ajuntament.
Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, si ja està portant a terme l’activitat o des de l’inici de l’activitat
generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a l’entrada en vigor.
5. En cas de que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics
generats per indústries s’aculli al sistema de recollida, transport i eliminació que té establert
la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
6. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 11
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 12
Quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu.
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Tarifes.
Escombraries de locals de negoci:
euros
Locals comercials:
Locals comercials i professionals no tarifats específicament
Locals industrial no tarifats específicament
Entitats financeres
Establiments dedicats a la venda de productes alimentaris com ara pa,
pastisseria, xurreria, xocolateria, gelats o ambdós, queviures amb general,
queviures i llegums cuits, xarcuteria, rostidoria, peixateria, carnisseria, verdures i
fruites, ultramarins, conserves i pesca salada, precuinats o menjars preparats,
pizzeries (per emportar) i similars:
Locals fins a 15 m2, de superfície d’atenció al públic
Locals de 15 a 50 m2, de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de 50 a 100 m2, de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de 100 a 200 m2, de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de 201 a 500 m2 de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de més de 500 m2 de superfície atenció públic
Jardiners
Amb un treballador
Amb més d’un treballador
Forns de pa
De fins a tres treballadors
De més de tres treballadors
Salaons d’anxoves
Fins a tres treballadors
De més de tres a quinze treballadors
De més de quinze fins a trenta treballadors
De més de trenta treballadors
Indústries
De 200 a 300 m2 de superfície útil
De més de 300 m2 de superfície útil
Restaurants i similars *
Fins a 80 m2 de superfície
De 80 a 125 m2 de superfície
De 125 a 200 m2 de superfície
De 201 a 300 m2 a de superfície
De més de 301 m2 de superfície
Hotels, residències, pensions i similars
Una quota irreductible fins a 10 habitacions
Una quota complementària a partir d’11 habitacions, per habitació
Cases rurals, per cada apartament o vivenda
Cafeteries, bars, pubs, discoteques, etc *
Fins a 50 m2 de superfície
De més de 50 a 100 m2 de superfície
De 100 a 150 m2 de superfície
De 150 a 200 m2 de superfície

134,63
177,81
804,36

249,76
402,23
631,43
1.207,14
1.601,01
2.036,38
241,94
536,09
563,02
804,36
290,94
610,97
843,54
1.018,14
804,36
1.368,32
521,01
926,40
1.302,97
1.608,54
1.954,96
190,56
25,39
157,97
443,86
660,74
927,63
1.184,13
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De 201 a 250 m2 de superfície
1.450,13
De més de 250 m2 de superfície
1.709,58
Sales de jocs i altres recreatius
Fins a 100 m2 de superfície útil
398,57
De 100 a 200 m2 de superfície útil
647,99
De 200 a 300 m2 de superfície útil
804,36
De més de 300 m2 de superfície útil
926,46
Càmping
Una quota irreductible de
1.700,21
Una quota complementària en funció de les places d’assentament (tenda, rulot,
mòbil-home, etc.) amb autorització del Departament de turisme, per plaça
22,22
Aparcaments i garatges
De menys de 20 places
134,02
De més de 20 places
804,36
Escoles, instituts i acadèmies privades
Una quota fixa de
160,79
Servei de neteja
Una quota fixa de
160,79
Comerç de plantes, llavors, abonaments i productes de jardineria
Fins a 100 m2
160,79
De 101 a 250 m2
294,04
De 251 a 500 m2
495,62
De més de 500 m2, per m2 excés
0,44
Port Esportiu
Per amarrador
16,08
Fires i similars
Bar, xurreries, frankfurts, hamburgueseries i similars
110,85
Atraccions, estants de jocs, inflables i similars
83,15
(*) En aquests tipus d’activitats es computarà com a superfície de l’activitat la superfície útil del
local més la superfície que tingui concedida mitjançant llicència per ocupació de via pública.

Nota a les tarifes:
1. Quan un local comercial desenvolupi més d’una activitat: L’activitat principal se li
computarà el 100% de la tarifa de taxa i a l’activitat o activitats complementàries es
comptabilitzaran al 25 %.
2. Les activitats comercials situades en càmpings tributaran pel 100 % de cadascuna
d’elles.
3. El titular de l’activitat generadora de residus que els hagi lliurat a un gestor/a autoritzat
per l’Ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 47bis.2) de la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus, refosa amb la Llei 15/2003 de 13 de juny, pagarà la quota
corresponent a locals comercials o professionals no tarifats específicament, segons
correspongui. En cas de que la gestora no realitzi tots els serveis que ofereix
l’Ajuntament com són la recollida, el transport, l’eliminació i tractament dels residus, la
quota a pagar pel subjecte passiu li serà calculada proporcionalment al serveis que
presti l’ajuntament, en qualsevol cas, la quota resultat haurà de ser com a mínim la d’un
local comercial o professional no tarifat específicament.
4. Quan els hotels, residències, pensions i similars disposin de servei de restaurant, la
quota d’hoteleria serà incrementada amb el 50 % de la quantitat que li correspondria de
restaurant com a activitat principal. La quota resultant no haurà de ser mai inferior a la
tarifa establerta en els restaurants, en cas de que ho fos, es prendrà com a tarifa mínima
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la de restaurant. En altres activitats complementàries relacionades amb l’hotel, es
comptabilitzarà el 25 % de l’import de la taxa que li correspondria com activitat
independent.
5. Les activitats ganaderes d’autoconsum i les de conservació de l’espai gaudiran d’una
bonficació del 100 %

Article 13
Utilització voluntària de l’abocador d’escombraries.
1. Les industries locals que produeixin residus orgànics satisfaran en concepte d’utilització de
l’abocador les tarifes, que, segons activitat, figuren en els diferents números de l’apartat de
l’article 12è d’aquesta ordenança.
2. La descàrrega de residus a l’abocador a càrrec de particulars que no figurin en el Padró
Municipal reportaran una quota a raó de 0,0287 euros/quilo.
Article 13 bis
Utilització voluntària de la Planta del Mas Martí.
1. L’eliminació i trituració de restes vegetals, dipositats per les persones físiques o jurídiques
que tenen la condició de posseïdors o productors de residus vegetals satisfaran una quota
de 45,4575 €/tona o fracció.
2. Per a les persones físiques o jurídiques que figurin inscrits en el Padró Municipal pel servei
de recollida d’escombraries de negocis, el preu serà de 31,5068 €/tona o fracció,
Article 14
Acreditament i període impositiu.
1. La taxa per la seva prestació del servei complementari, de recepció voluntària, de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o
prestar-se el servei.
2. A aquests efectes:
a) Quan l’inici del servei no coincideixi amb l’any natural, les quotes es calcularan
proporcionalment al número de mesos que resten per acabar l’any inclòs el del
començament de l’exercici de l’activitat.
b) Tanmateix en cas de baixa del servei, les quotes seran prorratejades per mesos
naturals, exclòs aquell en què es produeixi la baixa, A tal fi els subjectes passius podran
sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota corresponent als mesos
naturals als quals no s’hagués gaudit del mateix.
3. A efectes del servei de recollida d’escombraries, es considerarà baixa el tancament definitiu
de l’activitat. Quan el tancament sigui temporal a causa d’una interrupció normal de les
activitats, de la industria o comerç motivat per l’estacionalitat de l’oferta (activitats o negocis
de temporada) i en la represa subsisteixen sense variació les característiques que serviren
de base per al girament inicial de la taxa, així com la titularitat de la llicència o comerç, no
es considerarà baixa.
En tancaments temporals de l’activitat per motiu de malaltia greu del seu titular amb una
durada que excedeixi dels 12 mesos consecutius, s’estudiarà la reducció de l’import de la
taxa en un màxim del 30 % del seu import. La bonificació haurà de demanar-se per escrit i
haurà de justificar-se amb aquella documentació que els serveis tècnics i/o jurídics
municipals considerin adients
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4. A efectes de devolució parcial de la taxa, s’haurà de declarar la baixa definitiva de l’activitat,
industria o servei en el termini d’un mes de que aquella s’hagi produit. En de declaració
extemporània de la baixa dins el mateix any tributari es considerarà que tindrà efectes en el
moment de la seva sol·licitud llevat que es justificació o prova en contra. En cas de no
declarar la baixa es considerarà que l’activitat, industria o servei ha estat produint-se fins al
darrer dia de l’any tributari.
Article 15
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de manera simultània a la sol·licitud de la
llicència d’obertura d’establiments, els subjectes passius hauran d’efectuar l’ingrés de
l’import total del deute tributari en el moment de formular la sol·licitud del servei i, per
exercicis següents, en tant no hagi comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que
es determini.
2. Efectuades les comprovacions oportunes per l’Administració, practicarà la liquidació
definitiva que es notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si s’escau, la quantitat
procedent.
3. Tractant-se d’una taxa de venciment periòdic, el pagament de la taxa s’efectuarà
anualment, d’acord amb les dates aprovades en el calendari fiscal. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte
per permetre el pagament a l’entitat bancària col·laboradora o gestora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant els primers dies de l’última mensualitat de
pagament en voluntari.
Article 16
Notificació de les taxes.
1. En els supòsits de prestació de serveis, la notificació de la taxa es realitzarà en el moment
en què es presenta l’autoliquidació. Quan l’interessat es doni d’alta en el registre d’usuaris i
així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la matrícula de contribuents.
2. Anualment s’exposarà al públic, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament el cens de
contribuents que tenen aquesta condició amb referència al primer de gener.
Article 17
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingues als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària 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.
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 18
Infraccions i sancions
Relativament a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que corresponguin en
cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Article 19
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el primer de gener, després de la seva publicació al
BOP, i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència.
La present ha estat modificada i aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
3 de novembre de 2003 i modificada parcialment en sessió de Ple de 4 de novembre de 2004.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, de maig de 2006, 3 de
novembre de 2006, 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009,
29 d’octubre de 2010, 9 de novembre de 2011 i el 29 d’octubre de 2012, 13 d’octubre de 2014 i
2 de novembre de 2015 i en Ple de 5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 13
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA
PUBLICA
INDEX
Art.1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Obligació de contribuir
Art. 4. Subjecte passiu
Art. 5. Tarifes
Art. 6. Pagament
Art. 7. Infraccions i sancions
Art. 8. Gestió per delegació
Art. 9. Vigència
Diligència

Article 1
Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial
Decret 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la “Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública”, que es regeix per aquesta ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La prestació del servei de retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals,
havent estat advertits de l’obligació de mobilitzar-los, no corregeixin la deficiència que ha
motivat la mesura i la permanència d’un vehicle abandonat o estacionat abusivament a
la via pública.
b) La prestació del servei de retornar a la circulació un vehicle quan aquest hagi estat
immobilitzat mitjançant uns procediments mecànics de conformitat amb l’article 292 bis
del Codi de Circulació.
Article 3
Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació dels articles 292 i 292 bis del Codi de la Circulació i
afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit de l’obligació
de mobilitzar-lo per l’agent de circulació, no corregeix la deficiència causant de l’advertència; la
permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de
manera que impedeixi la circulació i signifiqui un perill o la destorbi greument, i l’aparcament
d’un vehicle de forma antireglamentària, sense pertorbar greument la circulació, quan el
conductor no hi sigui present o, essent-hi, es negui a retirar-lo.
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Article 4
Subjecte passiu
Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, els quals estaran obligats a pagar
les tarifes que s’assenyalin, amb independència de la multa que correspongui segons la
infracció comesa.
Article 5
Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Tarifa primera. Recollida de vehicles de la via pública
Per la retirada de ciclomotors, motocicletes, tricicles i similars
Per la retirada d’automòbils i furgonetes fins a 1.500 quilos
Per la retira de furgonetes de més de 1.500 quilos i vehicles 4*4
Quan hom acudeixi a realitzar el servei i no es retiri el vehicle presència propietari
T Tarifa segona. Dipòsit de vehicles:
Ciclomotors, motocicletes i tricicles:
Per cada un dels primers dies o fracció a partir del següent del seu dipòsit
A partir del vuitè dia fins a un mes, per dia
A partir d’un, al mes
Automòbils i furgonetes fins a 1000 kg.
Per cada un dels set primers dies o fracció a partir del següent del seu dipòsit
A partir del vuitè dia fins a un mes, al dia
A partir d’un mes, per mesos
Camions, autocars i vehicles especials:
Per cada un dels set primers dies o fracció a partir del següent del seu dipòsit
A partir del vuitè dia fins a un mes, per dia
A partir d’un mes, per mesos

euros
30,00
63,00
78,00
30,00

2,00
1,20
20'00
4,00
3,00
61,00
15,00
8,00
148,00

Tarifa tercera. Transports complementaris i altres diòsits
Per la retirada de ciclomotors, motocicletes i tricicles

27,00

Per la retirada d’automòbils i furgonetes fins a 1.500 quilos

59,00

Per la retirada de furgonetes de més de 1.500 quilos i vehicles 4 * 4

79,00

Nota a la tarifa:
1. Aquesta tarifa es complementarà amb les quotes corresponents al dipòsit i guarda dels
vehicles des del moment de la recollida, i també el transport suplementari que requereixi el
posterior trasllat a altres recintes que haguessin hagut d’establir-se. Aquest transport es
podrà efectuar quan resultin insuficients els locals on hagin estat dipositats i no abans de
les 6 hores de la recollida.
2. En aquells supòsits en que la retirada de la via pública, pel seu pes o volum, no pugui ser
efectuada pel servei ordinari municipal, i requereixi la intervenció d’un servei especial aliè a
l’Ajuntament de L’Escala, les despeses generades per aquest servei seran abonades per
l’infractor en el moment de retirar el vehicle del lloc on sigui dipositat.

- 109 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Article 6
Pagament
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la taxa es
farà efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que donarà
l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s’ingressen diàriament
als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria Municipal amb
la periodicitat que determini l’Ajuntament.
Article 7
Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits,
amb la penalització consegüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Article 8
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingues als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 9
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er. de gener, després de la seva publicació al
B.O.P., i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 7 d’octubre de 1993
i publicada en el BOP del dia 28 de desembre de 1993. Va ser modificada parcialment en
sessions plenàries de 2 de novembre de 1998, 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de 2000,
30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre 2002 i 3 de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment també en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de
2006, 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 200, 9 de novembre de 2011, 13 d’octubre
de 2014 i en Ple de 3 de novembre de 2016.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

- 110 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ORDENANÇA FISCAL NUM 14
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A
FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
INDEX
Art.1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjecte passiu
Art. 4. Responsables
Art. 5. Base imposable
A. Serveis de telefonia mòbil
B. Serveis generals d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general diferents a la telefonia mòbil.
Art. 6. Tipus de gravamen
Art. 7. Meritament de la taxa i període impositiu
Art. 8. Règim de declaració i ingrés
Art. 9. Infraccions i sancions
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’ordenança amb promulgació de
normes posteriors
Disposició addicional segona. Actualització dels paràmetres de l’article 5.
Disposició final. Aprovació i vigència

Article 1
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 241.c) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, redactat per l’article 4 de la Llei 51/2002, es regula la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol 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 un part important del veïnat, que es regirà
per la present ordenança fiscal.
Article 2
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 local 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 per la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
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3. En particular es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i i altres mitjans de
comunicació.
Article 3
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, de subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i
mòbil) i altres anàlegs, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació
mitjançant sistemes de fibra óptica, televisió per cable o qualsevol altra técnica,
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 present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
Article 4
Responsables.
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins als 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 a la data de l’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidades.
2. Les obligacions tributaries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiaries 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 les
esmentades entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones o entitats:
a. Les que siguin causants col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estendrà a la sanció.
b. El partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de LGT, en
proporció a les seves respectives participacions.
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c. Qui succeeixi per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributaries 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, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència
per el compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a. Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent
i de les sancions.
b. En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
acreditades, que es trobin pendents a la data del cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords
causants de l’ impagament.
Article 5
Base imposable.
A) Serveis de telefonia mòbil.
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de
telefonia fixa instal·lada en aquest municipi s’aplicaran les formules següents de càlcul:
a) Base imposable:
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula d’acord amb la següent fórmula:
BI= CMu * Nf + (Nh * CMt)
Essent:
BI: Base imposable
CMu: Consum telefònic mitjà estimat per unitat d’urbana, corregit pel coeficient atribuït a la
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a 2010 és de 217,56 euros/unitat
Nf: Nombre de telèfons fixes en el municipi, al 2008 es fixa en 7.686 unitats.
Nh: Nombre d’habitants empadronats en el municipi, que es fixa en 9.982 habitants per al 2008.
CMt: Consum telèfonic mitjà estimat per telèfon mòbil. L’import per a 2010 és de 249,50€.
b) Quota bàsica:
La quota bàsica serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen, senyalat a l’article 6 de la
present ordenança fiscal, sobre la base imposable.
c) Quota tributària:
La quota tributària es defineix com el resultat de multiplicar el quota bàsica per el coeficient
d’operador (CO).
El coeficient d’operador, reflectit en el quadre següent, és el percentatge que se li atribueix
d’acord amb la seva quota de participació en el mercat, incloent les modalitats de prepagament
i post pagament.
e) Imputació per operador
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Operador
Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo

CO
44,90
30,70
20,70
2,00

A efectes de determinar el coeficient CO, els subjectes passius podran provar davant
l’Ajuntement que el coeficient real de participació en l’exercici 2009 ha estat diferent. En aquest
cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat
tributari.
B) Serveis generals d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general diferents a la telefonia mòbil.
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol 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:
a) El ingressos bruts procedents de la facturació per serveis prestats per les empreses
que tenen la condició de subjectes passiu.
b) Les quanties percebudes d’altres empreses que utilitzen les seves xarxes, en
concepte d’accés o interconnexió a les mateixes.
Article 6
Tipus de gravamen
El tipus de gravamen es del 1,5 per cent per a tots els serveis especificats a l’article 2 de la
present ordenança.
Article 7
Meritació de la taxa i període impositiu
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari
per a la prestació del subministrament del servei.
2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’u de gener
de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. En els supòsits d’inici o cessament en l’exercici de l’activitat, la xifra d’ingressos bruts a
declarar, conforme el que preveu l’article 8.2 de la present ordenança, correspondrà a la
facturació obtinguda en l’any que s’inicia o cessi l’activitat.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereix. El cessament de la prestació de qualsevol subministrament o
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
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2. La data de presentació de l’autoliquidació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat
hàbil posterior a cada trimestre natural, o sigui gener, abril, juliol, octubre. Es presentarà a
l’Ajuntament una declaració/autoliquidació per cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, específicament el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable.
3. Les empreses que utilitzen xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars
de les xarxes per tal de justificar la minoració dels 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.
4. El subjecte passiu podrà auto liquidar el pagament de la taxa efectuant transferència en els
comptes bancaris que la Tresoreria d’aquest Ajuntament tingui destinats a tal efecte. Una
vegada comprovada la correcció del pagament amb els ingressos bruts declarats s’expedirà
un document d’ingrés per a l’interessat, que li serà remès.
5. La presentació de l’autoliquidació desprès del termini fixat en el punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència de recàrrecs per extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27
de la Llei General Tributària.
6. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi
una liquidació de quota inferior a 6 euros, es permetrà l’ajornament del seu pagament,
acumulant-se el seu import a la declaració / autoliquidació següent.
7. Les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva
declaració/liquidació en base als paràmetres establerts a l’article 5 estimant el CO que els
correspondrà a cada exercici tributari 2010 i tenint en compte el període de prestació
efectiva dels serveis durant aquest any.
8. Un cop finalitzat l’exercici 2010, els subjectes passius de serveis de telefonia mòbil, que
provessin, en base a les dades oficials, que la seva participació en aquest període hagués
diferit del percentatge aplicat a efectes del còmput de la taxa regulada en la present
ordenança, podran sol·licitar la regulació escaient.
Article 9
Infraccions i sancions
1. La manca de l’ ingrés del deute tributari que resulta de la declaració / autoliquidació correcta
de la taxa dins els terminis establerts a aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons
disposa l’esmenta’t 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 preveu la
LGT i l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Disposició addicional primera.
Modificació dels preceptes de l’ordenança amb 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 aquelles en què es facin
remissions a preceptes d’aqueta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
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en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que en
són l’origen.
Disposició addicional segona.
Actualització dels paràmetres de l’article 5.
Les ordenances fiscals dels exercicis tributaris futurs podran modificar el valors dels paràmetres
CMu, Nt, Nh i CMt, si procedeix.
Si no es modifica aquesta ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts
per a l’exercici 2010.
Pel que fa al coeficient CO, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que l’operador pugui acreditar
diferent participació, segons preveu l’article 5 d’aquesta ordenança.
Disposició final.
Aprovació i vigència.
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de març de
2003 i ha estat parcialment modificada pel Ple de la Corporació el dia 2 de novembre de 2009 i
modificada parcialment en cessió de Ple de 29 d’octubre de 2010. Entrarà en vigor el dia 1 de
gener i mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 15
TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB PARADES
DE MERCADERIES, COMESTIBLES O SIMILARS.
INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables.
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Mercats municipals
• Tarifa segona. Venda sedentària: botigues i comerços
• Tarifa tercera. Aparells expenedors i caixers automàtics
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Període impositiu
Art. 9. Règim de declaració i ingrés.
Art. 10. Notificacions de les taxes.
Art. 11. Gestió per delegació.
Art. 12. Infraccions i sancions.
Disposició final.

Article 1
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n del Reial Decret 2/2004, 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 ocupació de terrenys d’ús públic
amb parades de mercaderies, comestibles o similars, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’ús públic local amb parades de mercaderies, comestibles o similars que s’especifiquen en les
tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3
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 el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb finalitats descrites a
l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. Les ocupacions de via pública dels locals de botigues i comerços de venda sedentària
detallats a la tarifa segona de la present ordenança, que romanguin obertes durant com a
mínim 10 mesos a l’any seran bonificades en un 2% de la quota per la temporada d’estiu i
quedaran bonificats en un 100% de la quota per la temporada d’hivern.
Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obtè de l’aplicació de les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA
MERCATS MUNICIPALS
Mercat Municipal Víctor Català
Per cada metre quadrat o fracció i dia
Quota mínima per parada
Per cada m2, per temporada
Tarifa per recollida d’escombraries, anual
Mercat Municipal Setmanal:
Per cada metre quadrat, a l’any
Tarifa fer recollida d’escombraries, anual
Mercat Municipal Ambulant *:
Per cada metre quadrat o fracció i dia
Amb un mínim de
Per cada metre lineal i temporada

euros
1,45
7,95
85,40
97,00
71,30
97,05
1,40
7,95
106,50
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TARIFA SEGONA
VENDA SEDENTÀRIA. BOTIGUES I COMERÇOS

Temporada d’estiu, per m2 o fracció
a) Zona marítim terrestre
81,75
b) Zona primera
50,95
c) Zona segona
36,00
d) Zona tercera
30,40
e) Zona quarta
25,20
Temporada d’hivern, per m2 o fracció:
f) Zona marítim terrestre
40,90
g) Zona primera
25,45
h) Zona segona
18,00
i) Zona tercera
15,15
j) Zona quarta
12,60
Cartells, pissarres, trípodes i similars. Per cada unitat, el 50 % del cost del metre quadrat de la
zona en que estigui emplaçat.
TARIFA TERCERA
APARELLS EXPENEDORS I CAIXERS AUTOMÀTICS
Tarifa tercera. Aparells expenedors i caixers automàtics
Aparells expenedors de begudes adossats a la façana, per unitat
258,45
Aparells expenedors de begudes que donin directament a la via pública, per unitat 155,25
Caixers automàtics que donin directament a la via pública, per unitat
465,65
Per màquines recreatives infantils i similars, per unitat
135,90
Aparell telèfon que donin via pública, per unitat
Per màquines expenedores de profilàctics, per unitat

135,90
68,00

Normes particulars d’aplicació a les tarifes.
1. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especials porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa a que tingues lloc, estarà obligat al reintegrament del cost totalt de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danys.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es
refereix el present apartat.
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3.

3. Les zones determinades a les tarifes són les següents:
Zona primera

•
•
•
•
•
•
•

Zona segona

Zona tercera
Zona quarta
Zona especial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Platja,
Pg de la Riba i Cr del Port dels núms 1 i 3 inclusivament (només
senassos),
Pç J. Esquirol,
Pg J.M. Isern,
Port d’en Perris,
Rda de L’Olla
Pg del Petit Príncep del núm 46 fins al 102 i del 39 al 47
inclusivament.
C Sta Màxima de l’1 al núm 5,
Cr del Palau de l’1 al 5 i del 2 al 10,
Av Riells 44, Av Montgó de l’1 al 89 i del 2 al 68,
platja de Montgó,
Ps Lluís Albert
Ps del Mar,
Cr Camí Ample del 56 al 62,
Rda de la Clota petita,
Av de la Clota (aquestes dues últimes fins la seva intersecció).
C Ave Maria.
La resta de la població.
Pç Major de St Martí d’Empúries.

4. La temporada d’estiu està compresa entre Setmana Santa fins a 31 d’octubre. La
temporada d’hivern de l’1 de novembre fins a Setmana Santa.
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 llicènia, si la mateixa fos sol·licitada.
2. Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin
els aprofitaments especials regulats en aqueta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8
Període impositiu.
1. Quan la instal·lació l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a
l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’entengui per varis exercicis, l’acreditament de
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial
que s’aplicarà el previst en els apartats següents:
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2.1. En cas d’inici de l’activitat s’abonarà en concepte de taxa la la quota anual. Quan
l’inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb l’any natural, les
quotes el calcularan proporcionalment al nombre de mensualitats naturals que restin per
finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
2.2. En cas de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, les
quotes seran prorratejables per mensualitats naturals, exclosa aquella en què es produís
el cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la tarifa
corresponent a les mensualitats naturals en les que no n’hagués gaudit.
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu
no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa
satisfeta.
4. Quan la utilització privativa o aprofitament especial sigui per temporada - hivern o estiu - les
taxes no seran prorratejables.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Els aprofitaments corresponents a la tarifa primera seran gestionats pel sistema de padró
periòdic i el pagament s’efectuarà durant el període aprovat en el calendari de cobrament
municipal, llevat de les parades ambulants que hauran de ser satisfetes en el moment de l’inici
de l’ocupació de la via pública a la persona designada a tal efecte qui expedirà el rebut
corresponent.
3. Pels aprofitaments relacionats a la tarifa segona i tercera, quan es tracte d’activitats de nova
obertura o amb canvi de titular seran sol·licitades per l’interessat mitjançant instància específica
a la qual s’hi adjuntarà un plànol de l’ocupació desitjada i exigides en règim d’autoliquidació, la
qual haurà de fer-se efectiva en el moment de presentar-se la sol·licitud o durant els deu dies
següents a la seva presentació.
Aquells subjectes passius, les activitats dels quals, consta no han patit modificacions en relació
a l’exercici tributari precedent, la taxa els hi serà exigida per l’administració, que la notificarà al
subjecte passiu per al seu pagament.
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitant o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps
assenyalats.
5. Els serveis municipals efectuaran les comprovacions que s’escaiguin, i es notificarà als
interessats l’acceptació, o no. En el mateix sentit aquelles ocupacions que no corresponguin
amb les autoritzades a les llicències i siguin conformes al Pla Director per Ocupació de Via
Pública se’ls exigirà un pagament complementari de la taxa, pels elements no liquidats.
6. Les ocupacions que no siguin conformes al Pla Director per Ocupació de Via Pública o a la
llicència concedida, se’ls tramitarà l’expedient sancionar corresponent.
Article 10
Notificacions de les taxes.
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
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exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada en sessió plenària e 2 de novembre de 1998. Fou
modificada parcialment en sessions de Ple de 28 de setembre de 1999, el 30 d’octubre de
2000, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002, 3 de novembre de 2003 i 29 d’abril de 2005.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de 2006, el 5
de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 29 d’octubre de 2010 i 9 de novembre de
2011, 30 d'octubre de 2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 16
TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB
BARRAQUES, CASETES, ESPECTACLES I RESTA D’ATRACCIONS
INDEX
Art. 1. Concepte
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables.
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Llocs de venda a la via pública
• Tarifa segona. Llicències d’activitats diverses a la via pública
• Tarifa tercera. Parades i atraccions de la Festa Major
• Tarifa quarta. Activitats de lloguer a les platges
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Període impositiu
Art. 9. Règim de declaració i ingrés.
Art. 10. Notificacions de les taxes.
Art. 11. Gestió per delegació.
Art. 12. Infraccions i sancions.
Disposició final.

Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.3.n) i m) del Reial Decret 2/2004, 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 utilitzacions
privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic
amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, industries al carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial: de terrenys
d’ús públic local així com de la zona marítim terrestre, pel seu tractament administratiu
particular i per la restricció que el seu ús suposa als ciutadans, amb barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions, indústries al carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic i
similars tal com s’especifiquen en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.
Article 3
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 el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb finalitats descrites a
l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. Les produccions audiovisuals que es realitzin en indrets emblemàtics del municipi i en les
que s’identifiqui clarament l’emplaçament o es faci constar el lloc de realització (lloc,
municipi...) o els que facin difusió i promoció del municipi de L’Escala a través de qualsevol
mitjà audiovisual serà exempt del pagament de la taxa establerta a la tarifa segona per
realització de rodatge cinematogràfic. L’exempció serà de caràcter pregat i es requerirà
informe a l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic.
Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA
LLOCS DE VENDA A LA VIA PUBLICA
Llocs o parades a les voreres o places per exhibir i vendre articles de
qualsevol mena:
• Parades o llocs de venda a les voreres o places per exhibir i/o vendre
articles de qualsevol mena durant la temporada d’estiu
Temporada d’estiu, fins a 6 m2 .........................................................
Excés per m2, temporada .................................................................
Excés per m2 i dia* ...........................................................................
Brocanters, col·leccionistes i fires monogràfiques:
Al dia:
• Fins a 6 metres, per m2 o fracció, al dia .....................
• Fins a 6 m2, per m2 o fracció,al dia amb llum ...........
• A partir de 6 m2, per m2 o fracció, al dia amb llum..
• A partir de 6 metres, per m2 o fracció, al dia ............
Per temporada:
• Per m2 o fracció, per temporada ................................
• Per m2 o fracció, per temporada, amb llum .............
Riba Market
• Ocupació amb parades de (2x3m2), temporada ............................................
• Annex a la parada , per temporada / m2 o fracció
• Ocupació amb parades particulars, per temporada / m2 o fracció
Mercat artesanal de Setmana Santa i Sant Jordi
• Ocupació amb parades de (2x3m2), temporada ............................................
• Annex a la parada , per temporada / m2 o fracció
• Ocupació amb parades particulars, per temporada / m2 o fracció

euros

361,50
75,00
12,05

11,40
38,30
62,15
89,05
89,05
115,90
252,00
54,00
54,00
252,00
54,00
54,00

- 124 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

TARIFA SEGONA
LLICENCIES PER ACTIVITATS DIVERSES A LA VIA PÚBLICA
Llicències per activitats diverses a la via pública:
Realització ambulant d’activitats artístiques o de serveis, tals com fotògrafs,
pintors, caricaturistes, dibuixants, mims i similars.
o Per dies, cada dia ...............................................................
o Temporada d’estiu ..............................................................
Realització d’activitats lúdiques, per m2 i temporada:
o fins 50 m2, per m2 ................................................................
o a partir de 50 m2 .................................................................
Realització d’activitats comercials tipus xurreria, venda de caramels i similars,
per m2 i temporada:
o fins 50 m2, per m2 ................................................................
o a partir de 50 m2 .................................................................
Realització d’activitats de rodatge cinematogràfic i d’impressió de pel·lícules, tal
com cinema o fotografia comercial o publicitària.
o Per dies, cada dia ...............................................................

12,05
361,45
86,55
59,50

102,75
70,30

227,15
Per serveis de transport col·lectiu.
o Per vehicle i temporada .....................................................
• Per la concessió de telescopis. Per unitat, a l’any
• Venda de petards, al dia
• Lloguer de bicicletes d’adults i buguis, tricicles o motocicletes infantils. Per
cada aparell.
• Llits elàstics. Per cada un.
• Casetes o similars de venda de tiquets*

2.444,80
68,45
68,45
20,85
115,85
108,80

TARIFA TERCERA
PARADES I ATRACCIONS DE LA FESTA MAJOR
Festa Major
Caramels, llaminadures, bijuteria i joguines, llibres i semblant per m2 i dia
Maquinària, exhibicions i demostracions, per m2 i dia
Casetes de tir, pesca i semblants, per m2 i dia
Atraccions fins a 50 m2, per m2 i dia
Atraccions de més de 50 m2, per m2 i dia
Xurreria, creperia i similar per m2 i dia
Tómboles, casetes ràpides, rifes, curses, camells i similars, per m2 i dia
Venda de pernils, botelles, frankfurteries, bars i similars per m2 i dia
Terrassa amb taules i cadires de bars, frankfurteries i similars, m2 i dia

1,10
1,10
1,30
1,50
0,80
2,30
2,90
3,00
1,80
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TARIFA QUARTA
ACTIVITATS DE LLOGUER A LES PLATGES
Realització d’activitats de lloguer d’elements recreatius, tals com patins
de platja, planxes de windsurf, cadires, hamaques, ombrel·les, bicicletes,
ciclomotors o elements anàlegs:
Hamaques, ombrel·les o anàlegs. Per unitat i temporada
Patins, per unitat i temporada
Gòndoles, piragües, per unitat i temporada
Planxes de windsurf i similars, per unitat i temporada.
Ombrel·les, per unitat i temporada
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada.
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada amb instal·lació
elèctrica Platja de Riells amb cànon
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada amb instal·lació
elèctrica resta de les platges amb cànon
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada, sense
instal·lació elèctrica
Ocupació per elements fixes, per m2 o fracció i temporada amb instal·lació
elèctrica.
Motos aquàtiques, per cada una i temporada
Amarradors, per unitat, la temporada
Inflables aquàtics, per unitat

56,05
181,15
56,05
56,05
56,05
134,05
171,60
157,50
77,85
101,30
251,15
56,05
155,25

Normes particulars d’aplicació a les tarifes.
1. A la fira organitzada per la celebració de la Diada de St Jordi, podran instal·lar-se
gratuïtament les parades de venda de llibres i roses quant els paradistes siguin
associacions locals sense ànim de lucre. També es podran instal·lar gratuïtament les
parades dels llibreters o floristeries del municipi. En cas de que un comerç local fora de
llibreries o floristeries proposi la instal·lació d’una parada amb productes relacionats
directament amb la Diada, la Junta de Govern estudiarà la gratuïtat de la seva ocupació.
En cas d’actes, fires i celebracions d’interès general la Junta de Govern estudiarà la
gratuïtat de la seva ocupació.
2. Les ocupacions de via pública, quan es tractin d’entitats locals i sense afany de lucre
que vulguin desenvolupar activitats relacionades amb les finalitats pròpies assenyalades
en els estatuts de l’entitat, seran gratuïts.
3. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la
que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
4. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especials porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa a que tingues lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danys. No es podrà condonar
total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present
apartat.
5. Als locals que tinguin situades les seves activitats o instal·lacions relacionades,
totalment o parcial a la zona marítim terrestre, se’ls aplicarà el cànon aprovat pel
Departament de Medi Ambient, secció de Costes.
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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 fos sol·licitada.
2. Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin
els aprofitaments especials regulats en aqueta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8
Període impositiu.
1. Quan la instal·lació l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a la
tarifa primera, hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’entengui per varis exercicis, l’acreditament de
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial,
que serà el següent:
2.1. En cas d’inici de l’activitat s’abonarà en concepte de taxa la la quota anual. Quan
l’inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb l’any natural, les
quotes el calcularan proporcionalment al nombre de mensualitats naturals que restin per
finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
2.2. En cas de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, les
quotes seran prorratejables per mensualitats naturals, exclosa aquella en què es produís
el cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la tarifa
corresponent a les mensualitats naturals en les que no n’hagués gaudit.
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu
no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Els aprofitaments corresponents a la tarifa primera, segona i tercera seran sol·licitats pels
interessats mitjançant instància i el pagament de la taxa haurà de fer-se efectiu en el moment
de la sol·licitud o com a màxim als 10 dies de la notificació de la llicència condicionada.
Aquelles activitats que es realitzin sense la preceptiva sol·licitud estan igualment subjectes a la
taxa, la qual serà liquidada pels serveis municipals de gestió tributària.
3. Pels aprofitaments relacionats a la tarifa primera, quan es tracta d’activitats de nova obertura
o amb canvi de titular seran sol·licitades per l’interessat mitjançant instància específica a la qual
s’hi adjuntarà un plànol de l’ocupació desitjada i exigides en règim d’autoliquidació, la qual
haurà de fer-se efectiva en el moment de presentar-se la sol·licitud o durant els deu dies
següents a la seva presentació.
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Aquells subjectes passius, les activitats dels quals, consta no han patit modificacions en relació
a l’exercici tributari precedent, la taxa els hi serà exigida per l’administració en règim de padró..
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitant o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps
assenyalats.
5. Els serveis municipals efectuaran les comprovacions que s’escaiguin, i es notificarà als
interessats l’acceptació, o no. En el mateix sentit aquelles ocupacions que no corresponguin
amb les autoritzades a les llicències i siguin conformes al Pla Director per Ocupació de Via
Pública se’ls exigirà un pagament complementari de la taxa, pels elements no liquidats.
6. Les ocupacions que no siguin conformes al Pla Director per Ocupació de Via Pública o a la
llicència concedida, se’ls tramitarà l’expedient sancionar corresponent.
Article 10
Notificacions de les taxes.
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, fou aprovada en sessió de Ple de 2 de novembre de 1998 i
modificada parcialment en sessions plenàries de 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de
2000, 1 de juny de 2001, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 ,3 de novembre de 2003 i
29 d’abril de 2005.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005 i 6 maig de 2006, 3 de
novembre de 2006, 5 de novembre de 2007 i 3 de novembre de 2008 , 3 de març i 2 de
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novembre de 2009, 29 d’octubre de 2010, 9 de novembre de 2011i modificada en sessió de Ple
de 2 de novembre de 2015, 30 d'octubre de 2017 i 24 de gener de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 17
TAXA PER OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB TAULES I
CADIRES
INDEX
Art. 1. Concepte
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables.
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Temporada d’estiu
• Temporada d’hivern
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Període impositiu
Art. 9. Règim de declaració i ingrés.
Art. 10. Notificacions de les taxes.
Art. 11. Gestió per delegació.
Art. 12. Infraccions i sancions.
Disposició final.

Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.3.l) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs
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 utilitzacions privatives o
aprofitaments especials derivats de l’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb taules i
cadires, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial: de terrenys
d’ús públic local així com l’ús especial i privilegiat de la zona marítim terrestre, pel seu
tractament administratiu particular i per la restricció que el seu ús suposa als ciutadans, amb
taules i cadires tal com s’especifiquen en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
ordenança.
Article 3
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 el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb finalitats descrites a
l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. S’aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota de la temporada d’hivern.
Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
Temporada d’estiu
euros
a. Zona marítim terrestre 1a
122,97
b. Zona marítim terrestre 2a.
103,64
c. Zona especial
101,01
d. Zona primera
91,89
e. Zona segona
73,11
f. Zona tercera
54,28
g. Zona quarta
36,32
h. Zona primera plus. Ocupacions durant actes culturals
o festius i similars. Per metre quadrat, per acte
2,50
Temporada d’hivern
a. Zona marítim terrestre 1a
61,48
b. Zona marítim terrestre 2a.
51,82
c. Zona especial
50,51
d. Zona primera
45,94
e. Zona segona
36,56
f. Zona tercera
27,14
g. Zona quarta
18,16
Els rètols instal·lats a la via pública pertanyents a locals satisfaran
per cada unitat i temporada, el 50 % de l’import que correspongui
per metre quadrat.
Normes particulars d’aplicació a les tarifes.
1. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especials porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa a que tingues lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
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Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danys.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es
refereix el present apartat.
3. La temporada alta compren tots els mesos de l’any llevat de novembre, desembre,
gener i febrer que es consideren temporada baixa.
4. Les zones determinades a les tarifes són les següents:
Zona primera

•
•
•
•
•
•
•

Zona segona

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona tercera
Zona quarta
Zona especial

•
•
•

La Platja,
Pg de la Riba i Cr del Port dels núms 1 i 3 inclusivament
(només senassos),
Pç J. Esquirol,
Pg J.M. Isern,
Port d’en Perris,
Rda de L’Olla
Pg del Petit Príncep del núm 46 fins al 102 i del 39 al 47
inclusivament.
C Sta Màxima de l’1 al núm 5,
Cr del Palau de l’1 al 5 i del 2 al 10,
Av Riells 44, Av Montgó de l’1 al 89 i del 2 al 68,
platja de Montgó,
Ps Lluís Albert
Ps del Mar,
Cr Camí Ample del 56 al 62,
Rda de la Clota petita,
Av de la Clota (aquestes dues últimes fins la seva
intersecció).
C Ave Maria.
La resta de la població.
Pç Major de St Martí d’Empúries.

5. Als locals que tinguin situades les seves activitats o instal·lacions relacionades, total o
parcialment a la zona marítim terrestre, se’ls computarà la quota que correspongui a
cadascuna de les zones sobre les que tinguin instal·lada l’ocupació. En aquest sentit,
s’efectuaran els amidaments que corresponguin i es deduirà del total obtingut el nombre
de metres situats en la zona marítim terrestre d’acord amb les dades facilitades pel
Departament de Medi Ambient, secció de Costes.
6. Els locals que tinguin concessió per preu subhastat, també els hi serà aplicat el cànon
establert per el Departament de Medi Ambient, secció de Costes.
7. La temporada d’estiu està compresa entre Setmana Santa i el 30 de setembre i la
d’hivern serà de l’1 de novembre fins a Setmana Santa.
Nota a la tarifa “zona primera plus”:
1. La zona primera plus ve delimitada als locals destinats a bar, bar-restaurant, situats
entre els carrers Ptr Joan Massanet i Cr del Port a la franja litoral de La Plaja.
2. La superfície a ocupar serà d’un metre d’amplada i vindrà delimitada per la façana del
local, serà adjacent a la vorera i es situarà sobre la via rodada.
3. La concessió serà pregada mitjançant instància presentada abans de 14 de juny de
cada any. A la sol·licitud haurà de comunicar-se els actes estiuencs programats durant
els quals es desitgi fer ús de la superfície extra.
4. No utilitzar la via pública en algun acte per motius aliens a l’Ajuntament no comportarà
la minoració ni la reducció de la quota a satisfer. En cas de d’anul·lació d’un acte per
part de l’Ajuntament o la comissió organitzadora es prorratejarà la quota satisfeta.
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5. La revocació de la sol·licitud un cop iniciada la temporada no comportarà la devolució
de cap import.
6. La compensació, minoració, prorrateig o complementació de les quotes es realitzarà
una vegada finalitzada la temporada d’actes.
7. L’excés d’ocupació permesa o l’ocupació sense llicència implicarà l’obertura d’un
expedient sancionador i de la sanció pecuniària que correspongui.
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 fos sol·licitada.
2. Sens perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin
els aprofitaments especials regulats en aqueta Ordenança.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8
Període impositiu.
1. Quan la instal·lació l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a
l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
2. Quan la durada temporal de la instal·lació s’entengui per varis exercicis, l’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial,
que s’aplicarà el següent:
2.1. En cas d’inici de l’activitat s’abonarà en concepte de taxa la quota íntegra de la
temporada que s’autoritzi.
2.2. En cas de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament especial,
abans de la finalització de la temporada, es comptarà la tarifa sencera sense dret a
prorrateig dins la temporada que correspongui.
En els casos de negocis amb una continuïtat però amb períodes d’obertura i tancament
estacionals de varis mesos a l’any, es considerarà a efectes d’aquesta taxa que l’activitat
roman oberta durant tota la temporada d’estiu (o hivern, si fos el cas).
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu
no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes s’autoliquidaran en el moment de la
sol·licitud del servei. La no recepció del document de pagament no invalida l’obligació de
satisfer la taxa, que serà exigida en el moment de la concessió de la llicència amb un
termini de pagament de 15 dies des de la data de l’acord o de l’acta d’ocupació.
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2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, on s’indicarà la
superfície que es pretén ocupar. S’adjuntarà un plànol o croquis de l’esmentada àrea i la
seva situació.
3. Els serveis municipals efectuaran les comprovacions que s’escaiguin, i es notificarà als
interessats l’acceptació, o no, de les seves sol·licituds i l’import de la liquidació.
4. L’ingres de la quota liquidada es realitzarà per les autoliquidacions mitjançant sistema
modalitat 2. El cobrament de les quotes per les activitats que tinguin una continuïtat en el
temps que superi l’any, s’efectuarà pel sistema de padró segons el calendari fiscal aprovat.
5. Les autoritzacions per temps indefinit s’entendran prorrogades mentre l’alcaldia (o òrgan en
qui delegi) no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants no presentin la
baixa justificada.
6. El tancament definitiu de l’activitat tindrà efectes a la fi de la temporada que s’escaigui. La
no comunicació del tancament determinarà la continuïtat de l’activitat en el corresponent
padró de la taxa.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran esser cedides, subarrendades a
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de les llicències, sense
perjudici de les quanties que els interessats hagin d’abonar.
Article 10
Notificacions de les taxes.
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
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Disposició final.
La present Ordenança fiscal, fou aprovada en sessió de Ple de 2 de novembre de 1998 i
modificada parcialment en sessions plenàries de 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de
2000, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002, 3 de novembre de 2003 i 29 d’abril de 2005.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005 i 6 de maig, 3 de novembre de
2006, 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 9 de novembre de 2011 i 4 de març de
2013, 2 de novembre de 2015, 30 d'octubre de 2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 18
TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE TELEDISTRIBUCIO MUNICIPAL
INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Dret de connexió
• Tarifa segona. Ús i conservació
Art. 7. Acreditament i període impositiu
Art. 8. Règim de declaració i ingrés.
Art. 9. Notificacions de les taxes.
Art. 10. Gestió per delegació.
Art. 11. Infraccions i sancions.
Disposició final.
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 del Reial Decret 2/2004, 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 pel servei de teledistribució municipal,
que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per teledistribució
municipal, inclosos els drets de connexió a la xarxa quan els serveis siguin prestats per
l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
Ordenança.
Article 3
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 el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
Quan els serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants de
vivendes i locals diferents dels propietaris de l’immoble, aquests propietaris tindran la
consideració de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6
Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA
DRET DE CONNEXIO, per cada un
1. En cas d’habitatges unifamiliars:
• Al casc antic
• Resta del municipi
2. En cas d’habitatges plurifamiliars i antena
col·lectiva *
De 1 a 5 habitatges
De 6 a 10 habitatges
De 11 a 20 habitatges
De 21 a 40 habitatges
De més de 40 habitatges
3.Hotels, hostals, pensions i similars:
Tarifa única irreductible
Acumulada per cada habitació
TARIFA SEGONA
US I CONSERVACIO
Per cada connexió, habitatge o veí
Hotels, hostals, pensions i similars:
Per cada habitació ...................
Quota mínima ............................

euros
219,95
275,00
Casc antic
109,95
87,95
77,00
66,05
55,00
euros
219,95
21,80

resta
163,90
129,35
113,20
97,00
80,85

50,90 €
10,95 €
72,55 €

Nota a la tarifa primera
Les connexions col·lectives només es faran quan es connecti el 100% de l’edifici.
Article 7
Acreditament i període impositiu.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural, llevat el cas de connexió que s’iniciarà el dia
en què aquesta es realitzi.

- 137 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

3. L’import de la taxa contemplada en l’article 6.2. es prorratejarà per mensualitats naturals en
els casos d’altes o baixes del servei, comptats des del primer o de l’últim dia del mes
natural, segons el cas.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa de connexió s’exigirà en règim d’autoliquidació. No s’efectuarà cap connexió a la
xarxa sense el justificant.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
3. L’ingrès de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Per al trasllat de la connexió serà necessària la prèvia sol·licitud i l’emissió del corresponent
informe tècnic.
Es compensarà la tarifa del dret de connexió, però podent-se exigir dipòsit previ en cas de
donar-se diferents condicions en la localització de la finca, de la inicialment connectada.
Quan el trasllat sigui possible s’efectuarà la baixa automàtica del servei a l’antic domicili i
l’alta al nou.
5. En els casos en què per voluntat particular s’hagi d’efectuar el canvi de línies, el cost
correrà a càrrec del propietari de la façana.
6. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per ús i conservació establerta en la tarifa
segona, el pagament de la taxa s’exigirà d’acord amb les dates aprovades en el calendari
de cobrament. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària gestora
i/o col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinar per l’Ajuntament en el calendari fiscal.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en el compte bancari segons el termini establert en el calendari de
cobrament municipal.
Article 9
Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en el supòsit que consta a la tarifa primera, pels drets de
connexió al servei, es realitzarà a l’interessat en el moment en què es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits de taxa per ús i conservació que té caràcter periòdic, es considerarà notificada
l’alta en el registre de contribuents una vegada efectuat el tràmit senyalat en el punt 1. La
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant exposició pública del
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padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província.
Article 10
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 11
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, fou aprovada en sessió de Ple de 2 de novembre de 1998 i
modificada parcialment en sessions plenàries de 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de
2000, 1 de juny de 2001, 19 de setembre de 2001, 30 d’octubre de 2001 i 3 de novembre de
2003, 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de 2006, 5 de novembre de 2007, 3 de
novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011, 30 d'octubre de 2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 19
TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Dret de connexió
• Tarifa segona. Consum
• Tarifa tercera. Subministrament
• Tarifa quarta. Conservació
Art. 7. Acreditament i període impositiu
Art. 8. Règim de declaració i ingrés.
Art. 9. Notificacions de les taxes.
Art. 10. Gestió per delegació.
Art. 11. Infraccions i sancions.
Disposició final.
Article 1
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t del Reial Decret 2/2004, 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 pel servei de distribució d’aigua, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua,
inclosos els drets de connexió a la xarxa i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3
Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que
sol·licitin el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
2. Quan els serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants de
vivendes i locals diferents dels propietaris de l’immoble, aquests propietaris tindran la
consideració de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6
Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA
Connexió:
Per cada dret de connexió a la xarxa

Euros
204,15

TARIFA SEGONA
Per cada abonament i mes segons diàmtre del comptador:
Consum:
m3
Fins a 13 mm
10
de 15 mm
15
de 20 mm
25
de 25 mm
35
de 30 mm
50
de 40 mm
100
de 50 mm
150
Comptadors generals: 10 m3 / unitat de consum / mes
TARIFA TERCERA
Subministrament. Per metre cúbic
Per ús domèstic, el metre cúbic

Fins al mínim
Excés del mínim
Per ús industrial, el metre cúbic
Recàrrec de sobreelevació a Pta Montgó, el metre cúbic

Euros
0,3366
0,6936
0,4692
0,2652

Nota a la tarifa tercera:
Aquest concepte no inclou l’import corresponent a l’aplicació de l’I.V.A. ni el cànon de
sanejament.
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TARIFA QUARTA
CONSERVACIO
Per cada abonat i mes segons diàmetre comptador:
Conservació
fins a 13 mm
de 15 mm
de 20 mm
de 25 mm
de 30 mm
de 40 mm
de 50 mm

Euros
0,6630
0,9180
1,7340
2,1420
2,7540
5,8650
7,9050

Nota a la tarifa quarta:
Aquest concepte no inclou l’import corresponent a l’aplicació de l’I.V.A. ni el cànon de
sanejament.

Article 7
Acreditament i període impositiu.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits a la tarifa primera de l’article anterior, s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa de connexió s’exigirà en règim d’autoliquidació. Quan es sol·licita la prestació del
servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. No
s’efectuarà cap connexió a la xarxa sense el justificant
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
2. La taxa per recepció dels subministrament es determinarà aplicant sobre els consums les
quanties que es contenen en les esmentades tarifes.
3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina del servei
d’aigües.
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona
quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa
acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.
5. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al
cobrament els rebuts pel subministrament regulat a aquesta Ordenança, s’iniciarà el
període executiu que comporta el recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
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Article 9
Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en el supòsit de serveis singulars es realitzarà a l’interessat
en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del
servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la
inclusió en la matrícula de contribuents.
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb
referència a data d’1 de gener.
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot
obtenir informació personal, escrita o telefònicament (prèvia aportació d’una contrasenya
identificativa particular) durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al
cobrament de la taxa.
Article 10
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat. Al supòsit de Gestió per delegació tant
la inspecció com la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el previst a la Llei
General Tributària i resta de legislació concordant.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 11
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, fou aprovada en sessió de Ple de 2 de novembre de 1998 i
modificada parcialment en sessions plenàries de 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de
2000, 1 de juny de 2001, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003.
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S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005 , el 3 de novembre de 2006, el
5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009 i 9 de novembre de
2011.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL núm. 20
TAXA PELS SERVEIS DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS,
COMUNICACIÓ, MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL I SALA
POLIVALENT.
INDEX
Art. 1. Concepte
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Serveis de cultura
o Lloguer de sales municipals
o Campus Jove
• Tarifa segona. Emissora municipal
• Tarifa tercera. Televisió municipal
• Tarifa quarta. Museu de l’anxova i de la sal
• Tarifa cinquena. Sala polivalent
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Període impositiu
Art. 9. Règim de declaració i ingrés.
Art. 10. Notificacions de les taxes.
Art. 11. Gestió per delegació.
Disposició final.

Article 1
Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 58 i 20.4.n) i ñ) del Reial Decret 2/2004, 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 pel serveis de serveis
socials, de joventut, cultura, esports i emissora municipal que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació de serveis públics quan siguin prestats
per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
Ordenança.
Article 3
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 el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb finalitats descrites a
l’article 1 i per altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. S’estableix una reserva de places del 10 % en tots els serveis municipals, detallats en la
present Ordenança, a fi i efecte que puguin tenir accés persones amb pocs recursos
econòmics, amb problemàtica socio-familiar i/o situació de risc social, a criteri dels
professionals del Departament de Serveis Socials, i d’acord amb els barems assenyalats
en l’apartat anterior i en la normativa en la qual s’estableixen les vies d’accés i coordinació
amb els respectius serveis.
Article 6
Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA. SERVEIS DE CULTURA
LLOGUER DE SALES MUNICIPALS
SALA D’EXPOSICIONS DE L’AJUNTAMENT
Amb servei de vigilància, a la setmana
Per exposicions artístiques, la setmana, sense servei de vigilància
Per actes puntuals, xerrades i similars organitzats per entitats amb caire privat.
Per la celebració de congressos màxim 3 dies
CENTRE CIVIC XALEM I CAMP DELS PILANS
Activitats esportives o culturals. 2h / dia i 2 dies / setmana. Al trimestre
Activitats festives. Aniversari nen/a fins a 12 anys, fins a les 22h.
Activitats festives. Cerimònies, bateig i àpats de casaments, fins a les 22 h
Tallers i similars d’iniciativa privada, durada màxima 3h/dia. Per taller
Activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 4 mesos amb cadència
3h/setmana com a màxim
Activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 9 mesos amb cadència
3h/setmana com a màxim
Centre Xalem. Escoltes federats, màxim 2 nits i 25 nois
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tallers i similars d’iniciativa privada, durada màxima 3h/dia.
Per activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 4 mesos amb cadència
3h/setmana com a màxim
Per activitats periòdiques d’iniciativa privada fins a 9 mesos amb cadència
3h/setmana com a màxim

euros
310,50
150,00
80,00
150,00
60,00
75,00
265,22
10,00
de
de

45,00
90,00
0,00
10,00

de
de

45,00
90,00
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PUNT OMNIA
Jornades, tallers i similars, d’iniciativa privada. Per dia
ALFOLI DE LA SAL
Lloguer de sales amb servei de vigilància, a la setmana
Per exposicions d’artistes foranis, la setmana, sense servei de vigilància
CASTELL CAROLINGI
Per actes puntuals, xerrades, concerts i similars organitzats per entitats foranies
amb caire privat.
Per la celebració de congressos màxim 3 dies
NO TARIFATS ESPECÍFICAMENT
Per reunions i associacions locals
Per reunions i associacions foranies

60,00
310,50
150,00
80,00
150,00
38,90
72,00
euros
0,60
3,00

TAULES I CADIRES
Cadires, per unitats
Taules, per unitats
CAMPUS JOVE
Les tarifes per a la inscripció per cada alumne són:

per alumne
Juliol i agost
Juliol
Agost
Juliol i mig agost
Agost i mig juliol
Una quinzena (juliol o agost)
Inscripció de Setmana Santa,

310,00
180,00
180,00
240,00
240,00
100,00
40,00

Les quotes del campus jove poden pagar-se fraccionadament d'acord amb els següents preus:
Dos mesos
Un mes
Un mes i mig
15 dies

Inscripció
115,00
65,00
88,00
100,00

Juliol
115,00
65,00
88,50
x

Agost
115,00
65,00
88,50
X

Notes a les tarifes del Campus Jove:
1. Les famílies nombroses i monoparentals de l'Escala gaudiran d'un descompte del 15 % del
preu de la inscripció, segons acord de la Junta de Govern Local, prèvia sol·licitud escrita
amb presentació del carnet acreditatiu que correspongui.
2. Els joves amb carnet de l'Esbotzada Jove gaudiran un descompte del 10 % de la tarifa,
prèvia presentació del carnet.
3. Les bonificacions dels punts anteriors no són acumulables i en cas de trobar-se en situació
de gaudir-ne de més d'un es prendrà el més elevat.
4. S’aplicarà una bonificació del 25 % sobre la taxa, a les families que tinguin més d’un fill
inscrit al Campus Jove. La bonificació serà aplicable sobre el preu a partir del segon fill i
següents.
Nota a la tarifa primera
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1. La sol·licitud per a la utilització de les sales serà presentada al registre d’entrada
municipal (OAC) amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració
de l’esdeveniment sigui del caire que sigui.
2. Els lloguers, especificats a les tarifes corresponents, quan es tractin d’entitats locals i
sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitats relacionades amb les finalitats
pròpies de l’entitat, seran gratuïts.
3. Les entitats de caràcter supra - municipal i sense afany de lucre els serà estudiada la
sol·licitud de gratuïtat per la Junta de Govern Local.
4. El lloguer de sales per a la instal·lació d’exposicions artístiques a iniciativa pública o
privada d’artistes locals serà gratuïta previ acord de la Junta de Govern. Quedaran
igualment exempts de pagament aquells artistes foranis que exposin a demanda de
l’Ajuntament. En qualsevol cas haurà de fer-se donació d’una de les peces exposades,
triada per la persona qui designi l’Ajuntament.
5. El servei de vigilància associat a les sales d'exposicions, serà gratuït quan així ho
disposi la Junta de Govern Local.
6. A la sol·licitud pel lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi. Serà
la Junta de Govern Local qui estudiarà i acordarà, o no, la conveniència de la seva
realització seguint els criteris culturals, educatius, artístics, humanitaris o de benefici
social que consideri adients.
7. La cessió o lloguer de les taules i cadires comporta el dipòsit d’una fiança. En cas de
pèrdua o trencament d’alguna de les peces haurà de fer-se efectiu el pagament de
25,00 euros per cadira, 100,00 € per cada taula i 20,00 euros per cada cavallet.

TARIFA SEGONA. EMISSORA MUNICIPAL
FALQUES PUBLICITÀRIES DE 30” (preu mensual)
FALQUES
1/dia
2/dia
3/dia
4/dia
5/dia
+ de 5/dia

1 SETMANA
40 €
50 €
---------a concretar

15 DIES
---60 €
100,8 €
129,6 €
156 €

1 MES
63,8 €
123,2 €
178,2 €
228,8 €
275 €

3 MESOS
59,4 €
105,6 €
138,6 €
167,2 €
198 €

TEMPORADA
55 €
92,4 €
112,2 €
132 €
154 €

CAMPANYES ESPECIALS
NADAL
2/dia
3/dia
4/dia

15 DIES
90,5€
135,7€
180,95€

20 DIES
120,65€
173,7€
209,9€

FESTA MAJOR
3/dia
4/dia
5/dia

5 DIES
---72,4€
90,5€

6 DIES
65,15 €
86,85€
108,6€
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PATROCINIS DE PROGRAMES
PROGRAMA
MAGAZINE MATINAL

INFORMACIÓ DINS L’INFORMATIU (agenda
cultural, temps, etc.)
PROGRAMA EN CONCRET

PREU AL MES
Menú diari: 50 euros
El Santoral / Efemèrides: 36 euros
Concurs: 60 euros + lots regal
Números de la loteria: 50 euros
100 euros
120 euros

PÀGINA WEB
FORMAT
Baner lateral
Banda horitzontal (superior)
Banda vertical
Vídeo de 10” previ a una notícia

PREU AL MES
15 euros
25 euros
35 euros
55 euros

TARIFA TERCERA. TELEVISIO MUNICIPAL
ESPOTS PUBLICITARIS 20-30 SEGONS (preu mensual)
PASSIS
2/dia
4/dia
6/dia
8/dia
10/dia

1 SETMANA
130 €
210 €
275 €
315 €
325 €

1 MES
156 €
365 €
475 €
545 €
570 €

3 MESOS
129 €
325 €
425 €
485 €
510 €

1 ANY
108 €
200 €
325 €
375 €
390 €

INFOTEXT (pantalles de 15 segons. La roda és aproximadament de 15 minuts)
1 MES

3 MESOS
1 ANY
(quota mensual)
(quota mensual)*
86,00 €
60,00 €
52,00 €
*Si és contracta 1 any sencer, també hi ha la possibilitat de fer:
NOMÉS MATÍ O TARDA
NOMÉS NIT
34,00 €
38,00 €
PATROCINIS DE PROGRAMES
PROGRAMA
INFORMACIÓ DINS INFORMATIU (agenda, necrològiques, etc.)
PARLEM
ESPORTS 10
RETRANSMISSIÓ PARTIT

PREU AL MES
100 euros
120 euros
150 euros
100 euros

- 149 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

PÀGINA WEB
FORMAT
Baner lateral
Banda horitzontal (superior)
Banda vertical
Vídeo de 10” previ a una notícia

PREU AL MES
15 euros
25 euros
35 euros
55 euros

ALTRES
LLOGUER CANALS ÀUDIO TDT
ANUAL
VENDA DE DVD
Còpies en DVD
Còpies en DVD amb edició

PREU AL MES
120 euros
UNITAT
10,00 €
15,00 €

TARIFA QUARTA. MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL
LLOGUERS
Lloguer de la sala a empreses privades, en horari d’obertura
Lloguer de la sala a empreses privades, per hora de més fora de l’horari d’obertura
Lloguer de sala per conferències, reunions i similars de caire cultural o educatiu, per
acte o activitat
Lloguer d’objectes del Museu, cada un
Lloguer d’exposicions

310,50
20,75
232,85
155,25
200,00

Notes a la tarifa quarta
Lloguer de sales
1. La sol·licitud per a la utilització de les sales serà presentada al registre d’entrada municipal (OAC)
amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració de l’esdeveniment sigui del
caire que sigui.
2. Les activitats, actes, celebracions, xerrades, concerts, congressos i assajos per entitats,
associacions i comissions locals seran gratuïtes quan la finalitat dels mateixos siguin de tipus
cultural, musical, socio - educatiu, esportiu, humanitari, de lleure o similar. La gratuïtat serà acordada
en Junta de Govern.
3. Les entitats o associacions de caràcter cultural, humanitari o socio educatiu de caràcter supra –
municipal i sense afany de lucre que vulguin utilitzar la sala per a realitzar actes, celebracions,
concerts, xerrades, congressos i similars, els serà estudiada la sol·licitud i acordada, o no, la gratuïtat
per la Junta de Govern Local.
4. A la sol·licitud pel lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi. Serà la Junta de
Govern Local qui estudiarà i acordarà, o no, la conveniència de la seva realització seguint els criteris
culturals, educatius, humanitaris o de benefici social que consideri adients.
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TARIFA CINQUENA. SALA POLIVALENT
LLOGUER DE SALES
ACTIVITATS PRIVADES AMB O SENSE AFANY DE LUCRE
Sala petita, primer pis.
• Per hora, amb un mínim de 2 hores
• Tot el matí o tota la tarda
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 1 hora/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 2 hores/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 3 hores/setmana, al mes
Sala gran, planta baixa.
• Sencera, mínim 2 hores, per hora i per activitats puntuals
• Mitja sala, mínim 2 hores, per hora i per activitats puntuals
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 1 hora/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 2 hores/setmana, al mes
• Cursos i tallers d’iniciativa privada, 3 hores/setmana, al mes
Sala insonoritzada, sala inferior, per grups de música:
• Un trimestre, 15 sessions de 3 hores.
• Dos trimestres, 30 sessions de 3 hores.
• Tres trimestres, 90 sessions de 3 hores.
• Quatre trimestres, 120 sessions de 3 hores.
• Lloguer d’un dia, sense continuïtat, 3 hores.
Celebració de fires:
• Per actes sense finalitat lucrativa d’entitats locals
• Per actes amb finalitat lucrativa organitzada per entitats locals
• Per actes amb finalitat lucrativa organitzada per entitats foranies

Import
20,00
50,00
40,00
80,00
120,00
40,00
30,00
60,00
120,00
180,00
100,00
150,00
250,00
300,00
20,00
300,00
900,00
1.500,00

Notes a la tarifa cinquena:
1. La sol·licitud per a la utilització de les sales serà presentada al registre d’entrada municipal
(OAC) amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data de celebració de l’esdeveniment
sigui del caire que sigui.
2. Els lloguers, especificats a les tarifes corresponents, quan es tractin d’entitats locals i sense
afany de lucre que vulguin desenvolupar activitats relacionades amb les finalitats pròpies
assenyalades en els estatuts de l’entitat, seran gratuïts.
3. Les entitats de caràcter supra - municipal i sense afany de lucre els serà estudiada la sol·licitud
de gratuïtat per la Junta de Govern Local.
4. Els lloguers de les sales per a la realització de cursos, tallers i similars es liquidaran per
mensualitats complertes, comptats des del primer dia dels curs fins al darrer. La liquidació
corresponent al lloguer podrà ser girada mensualment al compte bancari facilitat per a la persona
que n’hagi sol·licitat el seu ús.
5. A la sol·licitud pel lloguer de sales, s’especificarà clarament l’activitat a realitzar-hi. Serà la Junta
de Govern Local qui estudiarà i acordarà, o no, la conveniència de la seva realització seguint els
criteris culturals, educatius, humanitaris o de benefici social que consideri adients.

Article 7
Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la pràctica de l’activitat, encara que
aquest no hagués estat autoritzat.
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Article 8
Període impositiu
1. Coincideix amb el temps de durada del servei o activitat.
2. Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del mes natural, en qualsevol altre supòsit, si el
cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació; en altres casos en el moment del requeriment de pagament.
3. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu,
no pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9
Règim de declaració i ingrés
1. La taxa serà exigida en règim d’autoliquidació sota la forma de ingrés a compte en el
moment de la inscripció en el servei / curs, signatura del contracte o recepció del producte
adquirit.

2. El subjecte passiu podrà sol·licitar el pagament de la taxa mitjançant domiciliació bancària

de forma íntegra o fraccionada d’acord amb el disposa la Llei General de Recaptació, per
aquells serveis periòdics o puntuals en que s'hagi previst pagament fraccionat o que sigui
mensual.

Article 10
Notificacions de les taxes
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el servei delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària 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 i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al què preveu la normativa vigent.
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Disposició final.
La present Ordenança fiscal, ha quedat definitivament aprovada en data 30 d’octubre de 2000,
regirà a partir de l’1 de gener de 2001. Ha estat modificada parcialment en diverses sessions
plenàries: 1 de juny de 2001, 30 d’octubre de 2001, 19 de març de 2002, 29 d’octubre de 2002,
8 d’abril de 2003, 3 de novembre de 2003, 29 d’abril de 2005, 31 de març i 5 de maig i 3 de
novembre de 2006, 23 de febrer de 2007, 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2
de novembre de 2009 i 9 de novembre de 2011, 29 d’octubre de 2012 i 7 d’octubre de 2013, 14
de maig, 13 d’octubre de 2014 i 2 de novembre de 2015, 30 d'octubre de 2017 i 5 de novembre
de 2018.
Es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 21
TAXA PEL SERVEI D’ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES
VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT,
CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Entrades de vehicles a través de les voreres
• Tarifa segona. Reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega especials
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Perióde impositiu
Art. 9. Règim de declaració ingrés
Art. 10. Notificacions de les taxes
Disposició final.

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h) del Reial Decret 2/2004, 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 les entrades de vehicles a través de
les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article
6 d’aquesta Ordenança.
Article 3
Subjectes passius
1. Són subjectes passius 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, a
favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui
es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
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2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que
donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les
quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la taxa aquells subjectes passius que pateixin una
minusvalidesa de grau igual o superior al 33 % segons certificat oficial i quan la unitat
familiar sigui titular només d’un vehicle a nom del discapacitat.
2. Seran bonificats al 100 % els jubilats, pensionistes i altres subjectes passius d’escassa
capacitat econòmica, sempre que els ingressos anuals líquids del conjunt familiar resident
en una mateixa vivenda no sigui superior a una vegada i mitja el salari mínim
interprofessional (SMI) comptat en 14 mensualitats, segons informe dels Serveis Socials
Municipals. Seran condicions imprescindibles per a gaudir d’aquesta bonificació que els
membres de la unitat familiar siguin residents habituals al nostre municipi i, per tant, estiguin
degudament empadronats com a mínim des de un any abans de la sol·licitud. Igualment
caldrà que cap membre de la unitat familiar no disposi de vehicle.
A aquests efectes hauran d’aportar tota la sol·licitud de bonificació juntament amb la
declaració de renda (IRPF) de l’any anterior o certificat de no fer-la, de totes les persones
de més de 16 anys que formen part de la unitat familiar, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC).
3. Serà bonificat el 100 % de la taxa d’us industrial en activitats comercials o industrials quan
aquestes no estiguin obertes al públic per tancament definitiu de l’activitat i sempre que a la
zona d’aparcament hi tinguí accés el ciutadà en general i no estigui restringit al seu ús
privat i exclusiu.
4. Seran bonificats al 50 % de la tarifa segona per reserva d’ocupació de via pública amb
contenidors, bastides i similars quan aquestes s’utilitzin per realitzar obre en edificis
catalogats en el Pla General d’Ordenació Urbana com a edificis singulars a conservar,
segons clau 1.a i 1.b.
Article 6
Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera. Entrades de vehicles a traves de les voreres
1. Entrades de vehicles AMB PLACA de gual:
D’ús particular individual, s’utilitzi o no
D’ús col·lectiu, fins a 10 vehicles
D’ús col·lectiu, a partir de 10 vehicles, per cada plaça de més

28,30
47,00
6,20
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D’ús industrial i comercial. Mínim fins a 50 vehicles
D’ús industrial i comercial. A partir de 50, per cada plaça de més
2. Entrades de vehicles SENSE PLACA de gual:
D’ús particular individual, s’utilitzi o no
D’ús col·lectiu, mínim fins a 10 vehicles
D’ús col·lectiu, a partir de 10 vehicles, per cada plaça de més
D’ús industrial i comercial. Mínim fins a 50 vehicles
D’ús industrial i comercial. A partir de 50 vehicles, per cada plaça de més

108,15
4,15
13,00
25,95
5,20
54,10
3,10

Nota a la tarifa:
1. La tarifa de les entrades de vehicles amb placa de gual inclou la senyalització horitzontal
necessària (línia groga).
2. S’entén per entrades de vehicles de tipus col·lectiu les destinades als accessos de més de
2,00 metres:
a) A les zones comunitàries destinades a aparcament de vehicles o no, cobertes,
descobertes o als locals d’edificis plurifamiliars o conjunts residencials unifamiliars en
divisió horitzontal, estigui o no constituïda la Comunitat de propietaris.
b) Superfícies cobertes, descobertes o locals destinats exclusivament a l’activitat lucrativa
de lloguer de places d’aparcament.
3. Definim les entrades de vehicles d’ús industrial i comercial les destinades a l’accés a les
superfícies descobertes, cobertes o locals quan els seus usos siguin conseqüència de
l’activitat industrial o comercial.
Tarifa segona. Reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega especials:
Ocupació de via pública amb contenidors, bastides i similars, per m2 i dia
Tall temporal d’una via pública per càrrega, descàrrega i similar:
Durant les 8 primeres hores, per cada hora ….…………………........................
A partir de la 8ena hora, per cada hora ………………………..........................

Euros
0,35

1,00

4,10
0,80

5,00
1,00

Notes a les tarifes:
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a
que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
3. No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es
refereix el present apartat

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
segons instruccions detallades a l'article 9 de la present ordenança fiscal.
3. 3.Quan s’ha produït o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
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Article 8
Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà
amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
Quan l’iniciï del servei no coincideixi amb l’any natural, les quotes es calcularan
proporcionalment al número de mesos que resten per acabar l’any inclòs el del
començament de l’exercici de l’activitat.
Tanmateix, i en el cas de baixa del servei, les quotes seran prorratejables per mesos
naturals, exclòs aquell en què es produeixi la baixa. A tal fi els subjectes passius podran
sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota corresponent als mesos
naturals en els quals no s’hagués gaudit del mateix.
No es concedirà la baixa del servei a aquelles finques en que sigui d’aplicació l’article
106,8 del PGOU, per ser obligatori tenir una plaça d’aparcament coberta o descoberta.
Es tracta de les finques situades en les claus 2, 4.4 i 4.5, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12.
3. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu,
no pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9
Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat
de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte
per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari al inici de la darrera mensualitat del període de
pagament voluntari.
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Article 10
Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament
del preu públic al que substitueix.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 de
novembre de 1998 i modificada parcialment en sessions plenàries el 28 de setembre de 1999,
el 30 d’octubre de 2000, 19 de març de 2001, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de
novembre de 2003. S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de
novembre de 2006, el 3 de novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011 i 13 d’octubre de 2014,
30 d'octubre de 2017 i 5 de novembre de 2018.
Regirà a partir del primer de gener i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 22
TAXA PEL SERVEI D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIO
MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS

INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Aparcaments municipals
• Tarifa segona. Zona parquímetres
• Tarifa tercera. Reserves d’aparcament
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Perióde impositiu
Art. 9. Règim de declaració i ingrés
Art. 10. Gestió de la concessió
Art. 11. Gestió per delegació
Art. 12. Infraccions i sancions
Disposició final.

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.u) del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
d’aquest municipi, dintre de les zones determinades per l’alcadia-presidència.
2. Als efectes d’aquesta taxa s’entendrà estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle
la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius
de circulació.
3. No està subjecte a la taxa reguladora en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles
següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
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Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques, en
les zones a l’efecte reservades. Quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la taxa al
titular del permís de circulació del vehicle.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6
Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
TARIFA PRIMERA
Aparcaments Municipals.
Conveniats. St Martí d’Empúries, l’hora.

euros
0,60
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TARIFA SEGONA
Zona de parquímetres.
ESTIU

HIVERN

PROPOSTA
RESIDENTS

PROPOSTA
RESIDENTS
PÇ NOVA/DIA
1,00 €
MONGES/DIA GRATUIT
NO RESIDENTS
20'
0,20 €

MONGES/DIA
1,00 €
NO RESIDENTS
20'
0,20 €
25'
0,30 €
30'
0,35 €
35'
40'
45'
50'
55'
60'
65'
70'
75'
80'
85'

0,60 €
0,65 €
0,75 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,25 €
1,40 €
1,55 €
1,75 €

90'
95'
100'
105'
110'
115'
120'
180'

1,90 €
2,20 €
2,30 €
2,40 €
2,50 €
2,60 €
2,70 €
3,70 €

Anul·lació temps

5,00 €

Anul·lació no ticket

8,00 €

30'

0,25 €

40'

0,30 €

50'

0,40 €

60'

0,50 €

70'

0,60 €

80'

0,70 €

90'

0,85 €

100'

1,10 €

110'

1,20 €

120'

1,30 €

180'
Anul·lació temps
Anul·lació no
ticket

1,80 €
5,00 €
8,00 €

Nota a la tarifa:
- L'horari serà de dilluns a diumenge de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00.
- Zones bonificades de 8:00 a 20:00.
- La temporada d'estiu va de 15 de juny a 15 de setembre.
Anul·lacions de denúncies:
Es podran anul·lar que es realitzi el pagament establert seguidament, com a màxim a
les 24:00 hores de la incoació de la denúncia.
Anul·lació de denúncia per no tenir tiquet o tiquet/tarja resident no visible 8,00 €
Anul·lació per sobrepassar el temps: 5,00 €
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TARIFA TERCERA
Reserves d’aparcament
Reserves per locals comercials, per vehicle i temporada

euros
360,00

Nota a la tarifa tercera:
Les reserves autoritzades s’indicaran amb una placa-document especial on constarà el nom del
local comercial i el període de reserva autoritzat.

Article 7
Acreditament.
La taxa s’acreditarà en el moment que s’efectuï aquest estacionament en les vies públiques.
Article 8
Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament i estaria limitat als horaris
reflectits a la taula de tarifes de la present ordenança fiscal.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. S’ha de pagar en el moment de l’inici de l’estacionament. El pagament s’efectuarà en les
màquines expedidores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les
vies públiques, havent de figurar el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part
interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
Article 10
Gestió de la concessió.
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament corresponent al concessionari, a
qui el mateix comptet adoptar les mesures oportunes per la correcta expedició de tiquets
acreditatius del pagament i controlar d’incompliment de les obligacions tributàries dels
conductors que han estacionat els seus vehicles.
2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.
3. L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel
concessionari, en les condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la concessió.
Article 11
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
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2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 12
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, ha quedat definitivament aprovada en data 2 de novembre de
1998 i regirà a partir de l’1 de gener de 1999. Ha estat modificada parcialment en diverses
sessions plenàries: 21 de maig de 1999, 19 de març de 2001, 8 d’abril de 2003, 29 d’abril de
2005, 31 de març de 2006, el 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 29 d’octubre
de 2010, 9 de novembre de 2011 i 2 d’abril de 2013 i 7 d’octubre de 2013, 30 d'octubre de
2017.
Es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 23
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS I ESTANÇA,
MANUTENCIO I TRACTAMENT EN ESTABLIMENTS ADIENTS
INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Règim de declaració i ingrés
Art. 9. Infraccions i sancions
Disposició final.

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 del Reial Decret 2/2004, 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 pel servei de recollida d’animals i
estança, manutenció i tractament en establiments adients, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
1. La recollida d'un animal domèstic perdut o abandonat per agents municipals.
2. L'estança i/o manutenció d'un animal perdut o abandonat en un establiment destinat a
aquest fi.
3. Els serveis de prevenció sanitària relacionada amb animals de companyia.
4. Els serveis de prevenció sanitària relacionada amb la higienització dels espais i vials
públics.
5. Els serveis de prevenció sanitària en torn dels animals peridomèstics.
Article 3
Subjectes passius
1. Amb caràcter general son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 34.4 de la Llei general
tributària, en benefici dels quals es presta el servei.
2. En cas de l'apartat 1 i 2 de l'article anterior, és el propietari o posseïdor d'un animal de
companyia que sigui resident al municipi.
3. En el cas de l'apartat 5 ho serà el propietari de la vivenda on s'hagi de realitzar el servei.
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Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb
allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6
Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Recollida d'un animal amb identificació, a partir de la 2a vegada
Recollida d'un animal sense identificació, a partir de la 2a vegada
Recollida d'un animal de raça potencialment perillosa
Entrada d'un animal, identificat o no, a un centre d'acollida extern a
l'Ajuntament.
Recollida d'ous/polls de gavians a propietats privades, dues visites en
èpoques de cria, retirada del niu. Vivenda unifamiliar
Recollida d'ous/polls de gavians a propietats privades, dues visites en
époques de cria, retirada del niu. Vivenda plurifamiliar
Retirada de ruscos d'abelles i similar

22,00 €
43,50 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
90,00 €
20,00 €

Article 7
Acreditament.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
La taxa l’abonarà el propietari o responsable de l’animal en retirar-lo.
Article 9
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 2 de novembre de 1998. Ha estat modificada parcialment en sessions plenàries de 28 de
setembre de 1999, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3 de novembre de 2003.
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S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006, el
5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011, 30 d'octubre de
2017, i 4 de novembre de 2018.
Es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NUM 24
TAXA PER CONCESSIO DE LLICÈNCIES I CONTROL DE LA
PUBLICITAT DINAMICA
INDEX
Art. 1. Fonament i naturalesa
Art. 2. Fet imposable
Art. 3. Subjectes passius
Art. 4. Responsables
Art. 5. Beneficis fiscals
Art. 6. Quota tributaria
• Tarifa primera. Repartiment de fulletons /catàlegs per locals comercials
• Tarifa segona. Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
Art. 7. Acreditament
Art. 8. Règim de declaració i ingrés
Art. 9. Infraccions i sancions
Disposició addicional
Disposició final.

Article 1.
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4 del RDL 2/2004, text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
mateix text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’atorgament de les
autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat dinàmica dins el terme
municipal, així com el control de l’esmentada publicitat.
Article 2.
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant la tècnica com administrativa,
necessària per a dur a terme per tal de regular l’activitat publicitària i protegir el medi ambient
amb tot allò que derivi d’aquesta activitat, d’acord amb el que disposa l’ordenança sobre
publicitat al municipi de l’Escala aprovada en sessió de Ple i publicada en el BOP de Girona
núm 193 de 9 d’octubre de 2003.
Article 3.
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, titulars
de l’activitat de publicitat dinàmica.
2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada anys
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 4.
Responsables.
1. Són responsables solidaris o subsidiaris del deute tributari, junt amb els deutors
principals, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Són responsables solidaris les persones o entitats que s’assenyalen a l’article 42 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3. Són responsable subsidiaris les persones o entitats que s’assenyalen a l’article 43 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5.
Beneficis fiscals.
1. Es consideraran exempts d’aquesta taxa les activitats publicitàries quan siguin d’interès
públic general, realitzades per:
2. L’Estat i els seus organismes autònoms.
3. La Comunitat autònoma de Catalunya i els seus organismes autònoms.
4. El municipi de L’Escala i les entitats locals que hi estan integrades o en formen part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
5. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
6. Les entitats sense ànim de lucre.
7. La Creu Roja.
8. Els partits polítics, en campanya electoral.
2. Es concedeix una bonificació del 50 % a aquell socis de la UBET i altres associacions de
comercials escalencs degudament constituïts i acreditats, que exerceixin la distribució de
publicitat per els seus comerços i estiguin oberts més de 10 mesos a l’any.
Article 6.
Quota tributària.
TARIFA PRIMERA
Repartiment de fulletons/catàlegs per locals comercials
Per un mes,
Campanya d’estiu de 15 de juny a 15 de setembre
TARIFA SEGONA
Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
En tòtems, per establiment a l’any
En establiments esportius municipals. Per espai, a l’any
Banderoles en pals, fanals o similars situats a la via pública, la unitat al dia
De forma singular, mitjançant vehicle aparcat en lloc fix, per m2/dia
De forma singular, mitjançant vehicle aparcat en lloc fix i megafonia. Per m2/ dia
De forma singular, mitjançant vehicle amb desplaçament, per m2/dia
De forma singular, mitjançant vehicle amb desplaçament i megafonia, per m2/ dia

60,00
210,00

310,50
207,00
0,80
3,40
4,60
8,65
10,25

Nota a la tarifa primera:
1. Les llicències es concediran per mesos naturals que seran comptats des de la data de la
notificació de la llicència. Seran prorrogables prèvia sol·licitud de l’interessat i mentre
estigui vigent el termini autoritzat en la llicència anterior.
2. Les llicències mensuals autoritzades durant la campanya d’èstiu no seran prorrogables.
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Article 7.
Acreditament.
La taxa per concessió de llicències, s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï
l’activitat 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 per a exercir l’activitat de publicitat
dinàmica. També s’entendrà acreditat el fet imposable i neix l’obligació de contribuir en el cas
de que es realitzi l’activitat sense haver sol·licitat l’oportuna llicència per exercir-la.
Article 8.
Règim de declaració i ingrés.
L’impagament de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud comportarà la no
tramitació de la llicència, que serà susceptible de ser esmenable en el termini màxim de 2 dies
des de la data del registre d’entrada.
Article 9.
Infraccions i sancions.
Pel que respecta a infraccions i sancions tributàries que en relació a la present taxa resultin
procedents en remetrem al que disposa l’Ordenança sobre Publicitat al Municipi de L’Escala
vigent.
Disposició addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquestes, 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 inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 29 d’abril de 2005 entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el BOP de Girona
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de 2006, el 5
de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009 i 9 de novembre de
2011, 13 d’octubre de 2014 i 4 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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PREUS PÚBLICS
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PREUS PÚBLICS
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ORDENANÇA FISCAL NUM 25
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PUBLICS
MUNICIPALS
Article 1
Fonament legal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es segueixen pel capítol VI del títol
primer del RDL 2/2004, text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i altres normes
concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, i en
allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta ordenança.
Article 2
Concepte
1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfaran
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’Entitat local,
sempre que:
a) Les sol·licituds o recepcions siguin voluntàries pels administrats i no vingui
imposada per disposició legal o reglamentària.
b) Quan el bé, servei o activitat requerit no sigui imprescindible per la vida social o
privada del sol·licitant.
c) Quan el servei o activitat sigui prestat o realitzat pel sector privat, estigui o no
establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.
2. No podran exigir-se preus públics pels serveis i activitats següents:
a) Abastament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
3. No estaran obligades al pagament de preus públics les Administracions Públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per
tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 3
Responsables
Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança
les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització
d’activitats a què es refereix l’article 2, encara que no hagin demanat la corresponent
concessió, llicència, autorització o prestació.
En cas que els beneficiats dels servei o activitat siguin menors d’edat o incapacitats, el substitut
del contribuent seran els seus pares o els seus tutors legals.
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats
o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions
o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
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Article 4
Quantia dels preus públics
1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats haurà de
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o l’activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als apartats anteriors, però
consignant en el pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència
resultant.
3. Quan es faci ús d’alló que disposa l’apartat 2 del present article i es fixin preus per sota del
seu cost, caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual la cobertura del dèficit que es
prevegi.
4. Les tarifes per als preus públics per a cada fet imposable es detallen als annexes adjunts a
aquesta ordenança.
5. Es podran graduar les tarifes per raons de capacitat econòmica, inclosa la falta de
capacitat, així en casos justificats es podria arribar a la gratuïtat del servei.
Article 5
Fixació dels preus públics
La tramitació de la fixació de preus públics, mitjançant proposta del regidor d’Hisenda, anirà
acompanyada d’una memòria o estudi econòmic financer que en justificarà la quantia, el grau
de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la
realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s’hagin pres com a
referència.
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms o patronats, la fixació dels preus
públics establerts per l’Ajuntament corresponents als serveis al seu càrrec, excepte quan els
preus no en cobreixin el cost. En aquest supòsit s’ha d’enviar a l’Ajuntament una còpia de la
proposta i de l’estat econòmic de la qual es desprengui que els preu públics cobreixin el cost
del servei, proposta que haurà de ser assabentat el Ple Municipal o organisme en qui delegui.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA),, que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Unitària de la Llei 8/89, no estan
subjectes a l’IVA, la constitució de concessions i autoritzacions administratives, llevat que
tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar immobles o instal·lacions en ports i aeroports.
Article 6
Delegació a la Junta de Govern
El Ple municipal, en sessió 20 de febrer 2007 va delegar a la Junta de Govern Local la potestat
d’establir, fixar, regular i modificar els preus públics, segons el que estableix l’article 47 del
Reial Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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Article 7
Beneficis fiscals
Serveis Educatius:
1. Gaudiran d’una bonificació del 25% en la tarifa de l’escola bressol, del casal, casalet i
casaliu, l’escola de música i piscina municipal, els alumnes fills de famílies nombroses i/o
monoparentals que la sol·licitin, mentre la unitat familiar estigui íntegrament empadronada al
mateix domicili de L’Escala. Pel casal, casalet i casaliu la unitat familiar ha de tenir uns
ingressos líquids anuals, repartits en 14 mensualitats, inferiors a 2 vegades el IRSC. L’Escola
de música i la piscina municipal els ingressos líquids hauran de ser inferiors a 2 vegades el
IRSC.
2. S’aplicarà una bonificació del 25% sobre la quota mensual (exclòs el servei de menjador i
l’hora extra), a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola bressol i al casal,
casalet i casaliu i els matins esportius. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del
segon fill i següents.
3. Aquells menors que es trobin en situació de risc social, segons informe dels Serveis Socials
Municipals i amb l’acord de la Junta de Govern, podran gaudir de l’exempció del servei de
l’escola bressol i del casal, casalet i casaliu.
4. Les persones jubilades o de 65 anys i més, empadronades a L’Escala, tindran un descompte
del 25% respecte del preu de la matrícula de l’escola de música i l’escola d’adults.
5. S’estableix una reserva de places del 10% en tots els serveis municipals de tipus cultural i
educatiu, subjectes a preu públic, a fi i efecte que hi puguin tenir accés persones amb pocs
recursos econòmics, amb problemàtica socio familiar i/o situació de risc social, a criteri dels
professionals del Departament de Serveis Socials i d’acord amb els barems establerts
legalment.
Per beneficiar-se d’aquests beneficis fiscals caldrà presentar la següent documentació al
registre d’entrada de l’Ajuntament:
• presentar sol·licitud escrita
• presentar el carnet de família nombrosa o monoparental
• presentar certificat d’ingressos de la declaració de l’IRPF de l’any anterior
• signar una autorització per poder consultar les seves dades tributàries
• en cas de separació o divorci caldrà presentar el conveni regulador o la sentència
judicial
Per la valoració de la concessió de les bonificacions, realitzada per l’Àrea de Serveis Socials i
el Departament d’Ensenyament Municipals, es tindran en compte les següents circumstàncies:
• Es considera nucli de convivència el conjunt de persones que conviuen al mateix
domicili i que figuren inscrites en el padró d’habitants de L’Escala en el moment de
sol·licitar la bonificació.
• Es comprovarà al padró d’habitants la coincidència o no dels nuclis de convivència de
les famílies amb les sol·licituds presentades.
• No serà atorgats els beneficis indicats al punt 1 i 2 quan la família disposi de més d’un
habitatge en propietat, a part de la vivenda habitual.
• Per regla general, les sol·licituds de bonificació hauran de presentar-se davant el
registre d’entrada general de l’ajuntament entre el dia 1 i 31 de maig de cada any,
incloent-hi tota la documentació relacionada al punt anterior per tal de poder resoldre la
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•

demanda dins termini. En cas de manca de justificats o documents la sol·licitud no serà
tramitada.
Les quotes podran ser revisades durant el curs escolar per tal d’adaptar-les a possibles
canvis de la situació econòmica del sol·licitant i la seva família. L’Ajuntament es reserva
el dret de revisar i/o anul·lar la bonificació o exempció en aquells supòsits d’absències
reiterades dels infants.

Article 8
Naixement de l’obligació.
1. L’obligació de pagar el preu públic, neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització
de l’activitat, si bé es podran exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial. En les
diferents activitats escolars o extraescolars i similars es considera inici de la prestació la
data de la inscripció o matrícula de l’alumne al curs.
2. També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic, malgrat no hagi estat
demanat o autoritzat.
3. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apremi.
Article 9
Règim de declaració i ingrés.
1. Es podrà exigir el pagament dels preus públics mitjançant el règim d’autoliquidació.
2. L’administració pot exigir a tots els usuaris totes les declaracions o les aportacions de
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei i en pot,
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
3. En cas de que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint
de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex que consideri adients.
4. Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant
el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis
de tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre
supòsit, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el
moment de la notificació; en altres casos en el moment del requeriment del pagament.
5. L’administració municipal pot suspendre, salvat no existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sens perjudici
d’exigir el pagament dels preus acreditats.
6. Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presta o desenvolupa, l’import corresponent serà retornat a qui l’hagi
efectuat mitjançant el tràmit de devolució d’ingressos indeguts.
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Disposició final
Aquesta Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de la Corporació en sessió celebrada el 7 d’octubre de 1993, entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener de
1994. Aquesta ordenança s’ha modificat parcialment en sessió de Ple de 3 de novembre de
2008 i posteriorment el 9 de novembre de 2011, 13 d’octubre de 2014, 2 de novembre de 2015
i 4 de novembre de 2018Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX I
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
(BALLMANETES)
(Darrera modificació Ple 4 de novembre de 2018)

La tarifa d’aquest preu serà el següent:

Matrícula anual
Mensualitat
Hora extra, al mes ...............................
Servei de menjador:
Alumnes fixes, diari ..............................
Alumnes esporàdics, diari ....................

euros, per
alumne
127,50
135,00
35,70
6,00
7,00

Nota al preu:
1. La matrícula quedarà suprimida quan aquesta s’efectuï a partir del 1 de març.
2. A efectes del servei de menjador, es considerarà com empadronats els alumnes que els
seus pares justifiquin que treballen en empreses amb seu a L’Escala.
3. En cap cas s’acceptaran baixes durant el curs escolar. No obstant, es podran estudiar
de forma particular els expedients, degudament justificats, d’aquells alumnes que
estiguin obligats a donar-se baixa per causes de força major. En cas d’acceptació de la
baixa per acord de la Junta de Govern Local, no es tornaran els imports satisfets per la
matrícula, com tampoc les mensualitats que s’hagi assistit a l’escola. Si la baixa fos
realitzada amb efectes al mes de juliol, aquesta no comportarà en cap cas la devolució
d'aquesta mensualitat..
4. En cas de baixa temporal per a causa excepcional o de força major com per exemple
malaltia greu de l’infant o atur del/s progenitors, es podrà tornar a reincorporar l’alumne
a l’escola una vegada comprovada l’existència de plaça mitjançant informe de l’equip
directiu. Resolta l’alta favorablement, es podrà reincorporar a l’alumne/a sense tornar a
pagar matrícula del curs.
5. La durada dels curs s'estén des del mes de setembre i fins el mes de juliol, ambdos
inclosos.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX II
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE GUARDERIA D’ESTIU:
CASAL, CASALET I CASALIU
(Darrera modificació Ple 4 de novembre de 2018)
Les tarifes per aquest preu seran les següents:
CASAL I CASALET

Íntegre
Jornada complerta
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Mitra jornada (mati o tarda)
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Matí esportiu
1 mes
½ mes
1 1/2 mes
2 mesos
Hora extra
Al mes
Casal de Setmana Santa
Casal de Setmana Santa
Casal de Nadal
Casal de Nadal. Per alumne i
dia. de 9:00 a 13:00 h
Casal de Nada. Per alumne i
dia. De 9:00 a 15:00 h

Preu per alumne
Fraccionat
Inscripció
Juliol

Agost

160,00
80,00
240,00
300,00

53,00
72,00
99,00

61,00
84,00
114,00

61,00
84,00
114,00

106,00
60,00
166,00
211,00

50,00
70,00

58,00
80,00

58,00
80,00

133,00
75,00
208,00
267,00

44,00
62,00
88,00

51,00
73,00
101,00

51,00
73,00
101,00

39,00

-

-

-

35,00

-

-

-

9,00
12,83

CASALIU
Preu per alumne
Fraccionat
Íntegre
Insc
Jul
Jornada complerta, de 9 a 19 h.
1 mes
172,00
57,00
65,00
½ mes
85,00
1 1/2 mes
257,00
77,00
90,00
Mitja jornada, matí o tarda
1 mes
106,00
½ mes
55,00
1 1/2 mes
156,00
46,00
55,00
Hora extra, al mes
39,00
-

ago
65,00
90,00
55,00
-

- 178 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Notes al preu públic:
1. L’hora extra, al mes, només s’ofereix quan hi ha un mínim de famílies que ho demanen.
2. Els alumnes del casaliu no provinents de l'escola bressol hauran de satisfer el
complement de l'import corresponent a la darrera setmana d'agost.
3. Les baixes de qualsevol de les modalitats dels casals abans l'inici del curs, comportarà
la devolució dels imports satisfets llevat dels corresponents a la inscripció o matrícula.
4. En cap cas s’acceptaran baixes durant el temps de la durada dels casals en qualsevol
de les seves modalitats. No obstant, es podran estudiar de forma particular els
expedients, degudament justificats, d’aquells alumnes que estiguin obligats a donar-se
baixa per causes de força major i/o excepcionals. En cas d’acceptació de la baixa per
acord de la Junta de Govern Local, no es tornaran els imports satisfets per la
matrícula/inscripció, com tampoc de les mensualitats que s’hagi assistit al curs. Les
modalitats en que no es concreti el preu de la inscripció, no es restituirà la quantitat de
25 euros per ser destinat al concepte de matrícula.
5. Casal de Nadal. No s'acceptaran en cap cas inscripcions diàries, essent obligatori el
registre per una o dues setmanes independentment del sistema horari escollit.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex III
PREU PUBLIC PEL SERVEI MUNICIPAL DE L’ESCOLA DE MUSICA
(Darrera modificació en sessió de Ple de 2 de novembre de 2015)
Per l’assistència als cursos de l’escola de música s’hauran de satisfer les següents quotes per
curs:
Empadronat
Anual

No
empadronat
Anual

100,00
120,00
180,00
120,00
180,00
295,00
295,00
180,00

118,00
143,00
215,00
143,00
215,00
355,00
355,00
215,00

Curs 1r
Curs 2n
Curs 3r
Curs 4t
Instruments ½ hora/setmana
Instruments ¾ hora/setmana
Grups instrumentals
Nivell mitjà

320,00
320,00
360,00
360,00
400,00
600,00
120,00

390,00
390,00
430,00
430,00
450,00
675,00
135,00

Curs no reglat. 1,5 h / setmana
Curs reglat 1h / setmana
Curs no reglat + reglat, 2,5 h / setmana
Instruments ½ hora/setmana
Instruments ¾ hora/setmana
Coral Jove

300,00
200,00
500,00
400,00
600,00
84,00

365,00
243,00
600,00
450,00
675,00
104,00

Joves Instrument
Instruments Joves ½ hora/setmana
Instruments Joves ¾ hora/setmana
Coral Jove
Grups instrumentals (45') 4 alumnes i més
Grups instrumentals (45') de 2 / 3 alumnes
Adults

450,00
675,00
84,00
120,00
200,00

500,00
750,00
104,00
135,00
225,00

Cant coral adults
Instruments adults. 1/2 hora/setmana
Instruments adults. 3/4 hora/setmana
Grup instrumental adults. 1 hora

99,00
530,00
795,00
205,00

110,00
595,00
892,0
230,00

Descripció del curs
Iniciació
Inicis (3 anys) 3/4 hora
Inicis (4 anys) un hora / setmana
Inicis (4 anys) una hora i mitja /setmana
Inicis (5 anys) una hora /setmana
Inicis (5 anys) una hora i mitja / setmana
Preliminar I
Preliminar II
Preparatori
Nivell elemental.
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Normes particulars:
1. Si es formalitza el pagament íntegre de la inscripció no es liquidaran mensualitats.
2. Si el pagament es fa a terminis la quota íntegra serà fraccionada en 9 mensualitats
d’octubre a juny, inclusius.
3. Si la matrícula es formalitza una vegada iniciat el curs, s'haurà de pagar a partir de la
mensualitat que s'iniciïn les classes. En cas de que el rebut ja s'hagués passat a la primera
fracció se'ls cobraran 2 mensualitats juntes.
4. A efectes de la inscripció es consideraran empadronats els alumnes que els seus pares
justifiquin que treballen en empreses amb seu a L’Escala o que hi tenen un negoci.
5. La baixa de l’alumne de l’escola, abans d’iniciar-se el curs, no comportarà el pagament de
les quotes.
6. En cap cas s’acceptaran baixes durant el curs escolar. No obstant, es podran estudiar de
forma particular els expedients, degudament justificats, d’aquells alumnes que estiguin
obligats a donar-se baixa per causes de força major o excepcionals. En cas d’acceptació de
la baixa per acord de la Junta de Govern Local, es tornaran els imports satisfets prorratejats
per les mensualitats transcorregudes des de l’ inici del curs o alta i fins a la baixa de
l’alumne. En aquests casos l’Ajuntament no restituirà la quantitat de 30,00 euros per ser
destinats al concepte de matrícula.
7. La quota del cant coral per joves i per adults no serà fraccionable en mensualitats.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex IV
PREU PÚBLIC PER L’AULA DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
Tarifes:
CURS DE TEATRE
Teatre, pagament integral
Teatre, pagament fraccionat

Quota
1 trimestre
150,00
55,00

Quota
2 trimestre
0
55,00

Quota
3 trimestre
0
55,00

Gestió del preu:
1. La quota es farà efectiva mitjançant el sistema d’autoliquidació en el moment de fer-se la
inscripció. Les inscripcions registrades no pagades als 3 dies de la finalització del termini
establert, es consideraran desistides i es donaran de baixa.
2. En cas de pagament a terminis, les fraccions 2a i 3a es pagaran mitjançant sistema de
padró amb domiciliació bancària dels rebuts.
3. No es podrà matricular cap alumne a l’aula de teatre mentre tingui deutes pendents del
mateix concepte a la Recaptació Municipal.
4. En cas de baixa abans d’iniciar-se el curs, per causes de força major, es podrà sol·licitar la
devolució íntegra de l’import efectuat mitjançant instància presentada a l’OAC municipal.
5. Una vegada iniciat el curs, en cas de baixa, no es tornarà la quantitat corresponent a la
matrícula, que en la modalitat de pagament íntegre aquesta s’assimilarà a l’import efectuat
per quota fraccionada. La quantitat restant, si fos el cas, només es restituirà per prorrateig
trimestral d’aquells trimestres no iniciats. Pels trimestres no liquidats i no iniciats es donarà
de baixa a la persona interessada de l’aula de teatre.
6. Les baixes hauran de ser degudament justificades per la persona interessada, informades
pel tècnic encarregat i acceptades per la Junta de Govern Local.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex V
PREU PUBLIC PER L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS

Graduat escolar
Pagament fraccionat

Inscripció
150,00 €
75,00

trimestre 2
0
75,00

Nota a la tarifa pels cursos escola municipal d’adults:
1. La matrícula es farà efectiva mitjançant el sistema d’autoliquidació en el moment de fer-se
la inscripció. Les matrícules registrades no pagades als 3 dies de la finalització del termini
establert oficialment d’inscripció, es consideraran desistides i es donaran de baixa.
2. La quota de l'escola d'adults és una quota íntegra per tot l'any, per tant, en cas de baixa una
vegada iniciat el curs no serà susceptible de devolució. En tot cas, es podran estudiar i
aprovar excepcionalment per la Junta de Govern local, les devolucions parcials per aquest
tipus de baixes quan es justifiquin per causa de força major.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex VI
PREU PUBLIC PER ENTRADES D’ESPECTACLES I REPRESENTACIONS
(Darrera modificació JGL 6 d’abril 2016)

ENTRADES PER ESPECTACLES I REPRESENTACIONS
A LES SALES MUNICIPALS
Anticipada
8,00
4,00
4,00
2,00
12,00

Concert i ball
Ball
Espectacle familiar, adults
Espectacle familiar, fins 14 anys
Teatre (*)

Taquilla
10,00
5,00
5,00
3,00
15,00

(*) Quan la representació fos prevista a l'aire lliure i per circumstàncies alienes als organitzadors s'hagi
de realitzar en qualsevol de les sales municipals, el preu de l'entrada serà el que inicialment s'hagués
previst.

ENTRADES PER EL PORTALBLAU I ALFOLI
Tipus tarifa
Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3
Tarifa 4
Tarifa 5
Tarifa 6
Tarifa 7
Tarifa 9
Tarifa 10
Tarifa 11
Tarifa 12

Anticipada
10,00
15,00
18,00
20,00
22,00
25,00
28,00
30,00
32,00
35,00
38,00

Taquilla
12,00
17,00
20,00
22,00
24,00
28,00
31,00
33,00
34,00
38,00
42,00

ENTRADES PER EL TRIFÀSIC
Entrada Trifàsic individual fins a 14 anys

3,00
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Ordenança fiscal núm. 25
Annex VII
PREU PUBLIC PER SERVEIS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)

TALLERS I ACTIVITITAT CULTURALS, DE LLEURE O EDUCATIVES D’INICIATIVA PUBLICA

L’assistència a tallers u activitats de lleure, culturals o educatives que es portin a terme a la
biblioteca municipal, hauran de pagar una tarifa que serà:
Tallers, jornades, activitats infantils.
Tallers, jornades, activitats per adults
Inscripció a cursos, activitats i similars de caràcter periòdic:
De durada màxima 4 mesos
De més de 4 i fins a 9 mesos de durada
Lectures dramatitzades

6,00 € / taller
25,00 € / taller
45,00 € / curs
95,00 € / curs
150,00 € / curs

Notes al preu:
1. Les tarifes seran liquidades i abonades en el moment de la inscripció.
2. La tarifa de l’activitat de cursos de 5 a 9 mesos es podrà pagar en 2 terminis, el primer en el
moment de la inscripció i el segon termini es girarà per domiciliació bancària, al 3r mes del
seu inici.
3. En cap cas seran retornats els imports pagats pels cursos llevat que aquest hagi estat
anul·lat per causes imputables a l’administració.
4. En cas de baixa abans d’iniciar-se el curs, per causes de força major, es podrà sol·licitar la
devolució íntegra de l’import efectuat mitjançant instància presentada a l’OAC. Una vegada
iniciat el curs, taller o activitat en cap cas es tornarà l’import ingressat, menys que per
causes especials i d’ordre excepcional la Junta de Govern ho estimi convenient. En aquest
cas, la baixa haurà de ser degudament justificada per l’interessat, informada pel tècnic
encarregat i acordada per la Junta de Govern.
5. No es podrà matricular cap alumne a un curs, taller o activitat, mentre tingui deutes
pendents del mateix concepte a la Recaptació Municipal.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex VIII
PREU PÚBLIC PER SERVEIS DEL MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL
(Darrera modificació Ple 4 de novembre de 2018)

ENTRADES
euros
Entrada general Masle - Alfoli
3,00
Entrada reduïda Masle - Alfolí
1,50
Pack visita lliure per grups amb ús de la sala de tallers. Per persona
2,00
VISITES GUIADES
Visita guiada interior Museus de L'Escala, per persona
4,00
Visita guiada interior Museus de L'Escala, per persona, subvencionada
1,75
Visita guiada exterior Museus de L'Escala, per persona
5,00
Visita guiada exterior Museus de L'Escala, per persona, subvencionada
2,75
Visita guiada exterior Museus de l'Escala, escolar per alumne
5,00
Visita guiada exterior Museus de l'Escala, escolar per alumne, subvencionada 2,75
RUTES
Ruta marinera
5,00
Ruta marinera, subvencionada
2,75
Escola de pesca
6,00
Escola de pesca subvencionada
2,85
FILMACIONS I IMATGES
Imatges i filmacions a l'interior del Museu d'empreses sense ànim d lucre
155,25
Nota als preus de l'entrada: Les entrades del museu, tant la general com la reduïda, s'entenen
com un a entrada conjunta que permet la visita al Museu de l'Anxova i de la Sal i la visita a
l'Alfoli de la Sal.
Nota a les visites guiades: les visites guiades seran bonificades en un 50% del seu preu quan
siguin destinades a persones jubilades o a estudiants amb carnet vigent.

PREUS DELS PRODUCTES EN VENDA A LA BOTIGA
PRODUCTES DERIVATS DE L’ANXOVA
Anxova en sal, pot gros
Anxova en sal, pot petit
Anxova en oli, vidre
Anxova en oli, llauna
Pot de sal amb espècies
RECORDS
Plat del museu
Tassa del museu
Plat anxoves
Posa gots

€/unitat
11,00
7,00
7,00
5,00
4,50

10,00
7,00
7,00
5,00
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Sacs de jute del museu
Samarreta infantil
Fotografia l’Argolí gran
Fotografia l’Argolí petit
Imants
Postals i punts de llibre
Samarreta adults
Samarreta infatil
Llapis
Ceràmica
CD
DVD
Pòsters
Guia

7,00
10,00
22,50
18,00
3,00
0,50
15,00
12,00
1,00
7,00
15,00
10,00
10,00
7,00

LLIBRES
Llibre del museu amb DVD
Llibre del museu sense DVD
Llibret guia en idiomes
Pedra viva
11 rutes per l’Escala
L’Alfolí i la festa de la Sal
3 llegendes del Montgrí a L’Escala
Catàleg festa major i pintors
Guia de senderisme
Guia de la Costa Brava amb mapa
Guies Costa Brava
Mapes, editorial triangle
Revista Alberes
Revista Full d’història local,
Quaderns de la Revista de Girona – L’Escala i Empuries
Còmics i opuscles
Carpetes dels Fulls d'història local
Carpetes de La Sardana Revista Literària
Carpetes Fotografia Esquirol, Lassús i Richards
L'Escala paissatges i records de Vila-Barceló. Vol 1
L'Escala paissatges i records de Vila-Barceló. Vol 2
La flama olímpica. Empúries i L'Escala
Còmic Triumvirat Meditarrani
Còmic Història de L'Escala
Els Alcaldes de L'Escala
Història del Carnaval de L'Escala
Les mil i una anxoves
L'Escala el tarannà d'un poble
Víctor Català. Solitud
Els paisatges de Víctor Català
L'Escala i L'Empordà de reüll
2 en un burro
Marinenques

€/unitat
18,00
13,00
3,00
35,00
10,00
18,00
10,00
5,00
2,00
18,00
18,99
3,50
8,00
3,00
15,00
3,00
12,00
6,00
18,00
18,00
20,00
9,00
3,00
3,00
24,00
22,00
32,00
20,00
11,00
20,00
12,00
12,00
15,00
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Víctor Català, vista per un escalenc. Ricard Guanter
Des de Terradelles a L'Escala, passant…
L'Escala un planter de mestres
Actes 1a Jornades Víctor Català (color rosa)
2a Jornades estudi vida i obra de Víctor Català
3a Jornades estudi vida i obra Víctor Català
Entorn de la Infanticida
Caterina Albert cent anys de la publicació Solitud
Llibre Xavier Vila i Mitjà
Màxima
Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert
L'Escala des de l'empostissat
Joan Ballesta Calafat
Esbarts escalencs 60 anys
4 centenaris
L'Escala imatges per a un somni
L’Església de L'Escala (monografia 2)
Anar a fer tenda
L'Escala un exemple de supervivència (monogràfic 5)
Mil adagis recopilats per Víctor Català (monogràfic 4)
Morfologia del lèxic de Víctor Català
Martí Rouret i Callol, mestre republicà i català
Llibres de poemes. Postals de L'Escala
Llibre de postals. Imatges i records
Llibre. L'Alfoli de la sal de L'Escala
Llibre. L'Escala: llum, roca, mar, vent
L’Escala i Empúries
Viu el patrimoni de L’Escala
Històries de pescadors
COL·LECCIO DE JOIES
La Gavina. Arracades
La Gavina. Penjoll
La Gavina. Pin
La Gavina. Anell
La Gavina. Botó de puny
El Gavià. Arracades
El Gavià. Penjoll
El Gavià. Pin
El Gavià. Anell
El Gavià. Boto de puny
Anxova. Arracades
Anxova. Penjoll
Anxova. Pin
Anxova. Anell
Anxova. Botó de puny
Anxova II. Arracades

20,00
10,00
10,00
27,00
27,00
20,00
12,00
12,00
20,00
15,00
20,00
30,00
18,00
25,00
48,00
48,00
9,00
15,00
15,00
15,00
12,00
9,00
9,00
9,00
25,00
35,00
14,00
9,00
20,00

€ / unitat
24,00
17,00
17,00
23,00
24,00
30,00
23,00
22,00
23,00
30,00
30,00
22,00
22,00
25,00
30,00
52,00
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Anxova II. Penjoll
Anxova II. Collaret
Anxova II. Clauer
Anxova II. Penjoll esmaltat
Anxova II. Penjoll esmaltat al foc
Llum i vela llatina. Arracades
Llum i vela llatina. Penjoll
Llum i vela llatina. Clauer
Llum i vela llatina. Anell
Llum i vela llatina. Iman
Constel·lació. Arracades
Constel·lació. Penjoll
Constel·lació. Pin
Constel·lació. Anell
Constel·lació. Botó de puny
Vela llatina i gambina. Arracades
Vela llatina i gambina. Penjoll
Vela llatina i gambina. Clauer
Vela llatina i gambina. Pin
Vela llatina i gambina. Anell
Esculapi d'Empúries. Punt de llibre
Esculapi d'Empúries. Anell
Esculapi d'Empúries. Penjoll
El Cargol. Anell
El Cargol. Anell esmaltat
El Cargol. Collaret
El Cargol. Collaret esmaltat
El Cargol. Iman de plata
Cargol amagat. Iman de plata
Cargol amagat. Collaret
Piló i cargol. Arracades
Piló i cargol. Penjoll
Piló i cargol. Anell
Piló i cargol. Iman
Piló i cargol. Botó de puny
Vela llatina. Penjoll
Vela llatina. Collaret
Vela llatina. Iman de plata
Braç de l'Esculapi. Pin de plata
Braç de l'Esculapi. Arracada
Piló. Clauer
Piló. Penjoll
Piló. Collaret
Piló. Iman
L'Esculapi. Clauer
L'Esculapi. Iman de plata

32,00
40,00
39,00
43,00
58,50
35,00
25,00
28,00
25,00
20,00
32,00
22,00
22,00
25,00
30,00
33,00
24,00
39,00
24,00
35,00
45,00
37,00
28,00
39,00
40,00
48,00
52,00
31,00
39,00
45,00
24,00
18,00
20,00
24,00
30,00
35,00
40,00
18,00
20,00
24,00
40,00
29,00
38,00
22,00
44,00
22,00

- 189 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

TALLERS
Taller de salaó d'anxoves, per persona
Taller de barquetes de suro, per persona

10,00 €
5,00 €

Nota tarifa:
S’aplicarà una bonificació del 50% sobre l’import assenyalat pels llibres, als seus autors/es i
s’aplicarà directament al preu de compra.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex IX
PREU PUBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
ACTVITATS
Jocs escolars
Escola de taekwondo
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
Escola de tennis taula
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
Escola de tennis
Iniciació. Socis 1 dia a la setmana. Per mes
Iniciació. Socis 2 dies a la setmana. Per mes
Socis 1 dia a la setmana. Per mes
Perfeccionament. Socis 2 dies a la setmana. Per mes
Competició. Socis 1 dia a la setmana. Per mes
Competició. Socis 2 dies a la setmana. Per mes
Competició. Socis 3 dies a la setmana. Per mes
Escola de pàdel
Classes obertes. 1 hora per setmana, al mes
Classes obertes. 2 hores per setmana, al mes
Classes particulars. 1 persona, per hora
Classes particulars. 2 persones, per hora i persona
Classes particulars. 3 persones, per hora i persona
Abonament per a 5 sessions. 1 persona
Abonament per a 5 sessions. 2 persones
Abonament per a 5 sessions. 3 persones
Escola de futbol
Escola de futbol 7
Escola de futbol 11
Escola de basquet
Escola de basquet
Vies verdes
Vies verdes
Vies verdes infantil

euros
Socis
50,00

euros
NO socis

70,00
130,00
50,00
100,00
11,00
15,00
17,00
21,00
26,00
42,00
52,50

24,00
32,50
35,50
42,00

30,00
52,00
22,00
15,00
12,00
100,00
135,00
165,00

34,00
64,00
24,00
16,00
13,00
110,00
145,00
185,00

250,00
290,00
190,00
25,00
1,00
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MARATÓ DE L’ESCALA - EMPÚRIES
Marató L’Escala – Empúries
Dret d’inscripció, 10 km
Dret d’inscripció, Mitja marató
Dret d’inscripció, Marató
Dret d’inscripció per membres dels clubs escalencs convidats
Dret d’inscripció per membres dels clubs no locals. 10 km
Dret d’inscripció per membres dels clubs no locals. Mitja marató
Dret d’inscripció per membres dels clubs no locals. Marató

14,00
19,00
29,00
1,00
12,00
15,00
25,00

Darrera
setmana
20,00
25,00
35,00

Notes als preus de la marató
ACTIVITATS D’ESTIU
Pistes de tennis i pàdel:
Tennis: 1 hora, individual
Tennis: 1 hora, dobles
Pàdel: per jugador individual
Pàdel: per dobles (per persona)

Euros
15,90
19,75
8,25
5,10

PISTES ESPORTIVES
Pistes del pavelló esportiu
Entitats o persones locals sense finalitat de lucre. 1/1
Entitats o persones locals sense finalitat de lucre.1/3
Entitats o persones locals sense finalitat de lucre. Bàdminton
Entitats o persones forasteres. 1/1
Entitats o persones forasteres. 1/3
Entitats o persones forasteres. Bàdminton
Exhibicions esportives. Entitat local, ½ dia
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per entitats locals
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per entitats locals
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per entitats forasteres

Euros
Amb
Sense
llum
llum
20,80
18,20
15,05
12,00
5,40
3,60
30,05
27,05
26,05
22,75
10,82
72,12
150,25
300,50
901,50
1502.55
-

Notes a l’escola de tennis taula.
En aquest cas quan es parla de socis, es refereix als socis del CER L’Escala.
Notes a l’escola de tennis.
1. Les quotes de l’escola de tennis es pagaran mitjançant domiciliació bancària.
2. La tarifa serà fraccionada en 3 terminis, que seran girades els dies: 15 d’octubre, 15 de
gener i 15 d’abril.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX X
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL
(Darrera modificació en sessió de Ple de 30 d'octubre de 2017)

MATRICULES
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Familiar 3
Familiar 4
Familiar 5
De 0 a 5 anys
Monoparental 2
Monoparental 3
ABONAMENTS
Abonament tarifa complerta
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Familiar 3
Familiar 4
Familiar 5
De 0 a 5 anys
Monoparental 2
Monoparental 3
Abonament. Preus franja horària
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Abonament. Preus cap de setmana
Adult
Infantil
Gent gran
Familiar 2
Abonament. Preus temporal
Adult

54,91 €
41,62 €
41,62 €
99,19 €
114,04 €
125,48 €
125,48 €
gratuït
86,93 €
110,58 €

41,46 €
33,20 €
33,20 €
79,07 €
90,66 €
101,54 €
111,71 €
gratuït
67,17 €
86,25 €
33,20 €
26,50 €
26,50 €
63,04 €
29,00 €
23,15 €
23,15 €
55,18 €
56,02 €
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Infantil
Gent gran
Familiar 2
Descomptes abonaments a fills 17 a 23 anys
Descompte abonament. Fill 17 a 23 anys. 3r membre
Descompte abonament. Fill 17 a 23 anys. 4t membre
Descompte abonament. Fill 17 a 23 anys. 5è membre
QUOTA EXCEDENCIA
Excedència. Baixes mèquides o laborals. 3 mesos
Excedència. Menys 3 mesos (estiu)
ENTRADA PUNTUAL
Entrada puntual. Dilluns a divendres. Adult
Entrada puntual. Dilluns a divendres. Infantil
Entrada puntual. Dilluns a divendres. Gent gran

44,75 €
44,75 €
87,93 €

Entrada puntual. Abonament 10. Adult
Entrada puntual. Abonament 10. Infantil
Entrada puntual. Abonament 10. Gent gran

59,46 €
41,60 €
41,60 €

Entrada puntual. Abonament 20. Adult
Entrada puntual. Abonament 20. Infantil
Entrada puntual. Abonament. Gent gran

92,14 €
78,57 €
78,57 €

Entrada puntual. Casal d'etiu. De 20 a 49 nens. Infantil
Entrada puntual. Casal d'etiu. De 50 a 100 nens. Infantil
Entrada puntual. Casal d'etiu. De més de 100. Infantil
ACTIVITAT COMPLEMENTARIA. INFANTIL. PREU
TRIMESTRAL
2 dies a la setmana
Abonats
Taekondo, judo, funky i hip-hop
Escoles esportives, aerobic
1 dia a la setmana
Iniciació al ritme, funky i hip-hop
No abonats
Taekondo, judo, funky i hip-hop
Escoles esportives, aerobic
1 dia a la setmana
Iniciació al ritme, funky i hip-hop
ACTIVITAT COMPLEMENTARIA. ADULT. PREU TRIMESTRAL
Abonats
2 dies a la setmana
Pilates avançat, ball de saló, Kick boxing, hip-hop,batuka, tai-xi /
ioga, capoeira, dança del ventre

4,19 €
3,93 €
3,03 €

29,00 €
24,82 €
22,82 €
8,32 €
13,39 €
7,43 €
5,24 €
5,24 €

62,71 €
50,66 €
36,16 €
124,19 €
112,14 €
70,98 €

106,13 €

1 dia a la setmana
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Ball de saló
No abonats
Pilates avançat, ball de saló, Kick boxing, hip-hop,batuka, tai-xi /
ioga, capoeira, dança del ventre
1 dia a la setmana
Ball de saló
ACTIVITAT DE TEMPORADA
Casal esportiu. A la setmana. Abonats
1 abonat. De 9 a 13 h
2n abonat. De 9 a 13 h
3r abonat. De 9 a 13 h
Casal esportiu. A la setmana. NO abonats
1 abonat. De 9 a 13 h
Casal esportiu. A la setmana. Abonats
1 abonat. De 9 a 15 h
2n abonat. De 9 a 15 h
3r abonat. De 9 a 15 h
Casal esportiu. A la setmana. NO abonats
1 abonat. De 9 a 15 h
Casal esportiu. A la setmana. Abonats
1 abonat. De 9 a 17 h
2n abonat. De 9 a 17 h
3r abonat. De 9 a 17 h
Casal esportiu. A la setmana. NO abonats
1 abonat. De 9 a 17 h
Servei d'acollida.
Servei d'acollida. 5 hores
Servei d'acollida. 10 hores
Menus
Menú puntual 1 dia (13-15 h)
Menú puntual 1 dia (13-17 h)
SERVEI NATACIO ESCOLAR
Servei natació escolar. De P3 a P5. Trimestral
Servei natació escolar. De 1r a 6è. Trimestral
CURSET DE NATACIO
Matrícules
Adult no abonat
Infantil no abonat
Cursets trimestral
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 1. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 2. Abonat
Curset de natació. Estraescolar. Bressol 1. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Bressol 2. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 1. Abonat

54,29 €

148,23 €
90,44 €

56,12 €
50,51 €
44,90 €
61,76 €
89,65 €
80,69 €
71,72 €
98,70 €
119,68 €
107,70 €
95,74 €
131,61 €
11,66 €
19,36 €
11,04 €
16,40 €
162,25 €
111,81 €

54,91 €
41,62 €
34,75 €
56,19 €
41,56 €
67,00 €
28,11 €
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Curset de natació. Extraescolar. Infantil 2. Abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 3. Abonat
Curset de natació. Adults. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Adults. 2 dies. Abonats
Curset de natació. Edat d'or. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Edat d'or. 2 dies. Abonats
Curset de natació. Terapeutica. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Terapeutica. 2 dia. Abonats
Programa de salut. Natació embarassada. 1 dia. Abonats
programa de salut. Natació embarassada. 2 dies. Abonats
Natació discapacitat. Fins a 5 nens. 30'. 1 dia. Abonats
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 1. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Nadons 2. No abonat
Curset de natació. Estraescolar. Bressol 1 (3 a 5). No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Bressol 2. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 1. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 2. No abonat
Curset de natació. Extraescolar. Infantil 3. No abonat
Curset de natació. Adults. 1 dia. No abonats
Curset de natació. Adults. 2 dies. No abonats
Curset de natació. Edat d'or. 1 dia. No abonats
Curset de natació. Edat d'or. 2 dies. No abonats
Curset de natació. Terapeutica. 1 dia. No abonats
Curset de natació. Terapeutica. 2 dia. No abonats
Programa de salut. Natació embarassada. 1 dia. noAbonats
programa de salut. Natació embarassada. 2 dies. no Abonats
Natació discapacitat. Fins a 5 nens. 30'. 1 dia. No Abonats
Cursets mensual
Matronatació. 2 dies. Abonats
Matronatació. 2 dies. No abonats
Cursets intensiu nadons. 2 dies. Abonats
Cursets intensiu nadons. 3 dies. Abonats
Cursets intensiu bressol. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu infantil. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu adults. 2 dies. Abonats
Cursets intensiu adults. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu edat d'or. 5 dies. Abonats
Cursets intensiu nadons. 2 dies. No abonats
Cursets intensiu nadons. 3 dies. No abonats
Cursets intensiu bressol. 5 dies. No abonats
Cursets intensiu infantil. 5 dies. No abonats
Cursets intensiu adults. 2 dies. No abonats
Cursets intensiu adults. 5 dies. No abonats
Cursets intensiu edat d'or. 5 dies. No abonats

46,76 €
58,24 €
37,50 €
56,12 €
32,19 €
52,18 €
29,69 €
59,39 €
29,69 €
59,39 €
80,72 €
73,93 €
111,10 €
79,77 €
128,77 €
74,81 €
102,94 €
116,06 €
74,81 €
112,26 €
59,57 €
96,47 €
59,39 €
118,78 €
59,39 €
118,78 €
134,59 €
21,09 €
42,18 €
35,46 €
53,01 €
65,73 €
47,31 €
55,18 €
22,16 €
55,18 €
66,29 €
99,48 €
115,99 €
87,42 €
102,21 €
40,89 €
102,21 €
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Entrenador personal
Entrenador personal. Abonament inicial, 3 sessions. 1 hora
Entrenador personal. Sessió individual. 1 hora
Entrenador personal. Sessió individual. 30'
Entrenador personal. Abonament parella. 1 hora
Entrenador personal. Abonament parella. 30'
Entrenador personal. Abonament 5 sessions. 1hora
Entrenador personal. Abonament 5 sessions. 30'
Entrenador personal. Abonament 10 sessions. 1hora
Entrenador personal. Abonament 10 sessions. 30'
Entrenador personal. Quota mensual 1 sessió/semana. 1 hora
Entrenador personal. Quota mensual 1 sessió/semana. 30'
Entrenador personal. Quota mensual 2 sessió/semana. 1 hora
Entrenador personal. Quota mensual 2 sessió/semana. 30'
Entrenador personal. Quota mensual 5 sessió/setmana 30'
Servei de salut
Servei salut. Fisioterapia. Massatge 45'. Abonat
Servei salut. Fisioterapia. Massatge 45'. No Abonat
Servei salut. Fisioterapia. Abonament 5 session. Abonat
Servei salut. Fisioterapia. Abonament 5 sessions. No Abonat
Servei salut. UVA. 1 sessió 9'. Abonat
Servei salut. UVA. 1 sessió 9'. No Abonat
Servei salut. UVA. 10 sessions. Abonat
Servei salut. UVA. 10 sessions. No Abonat
Servei salut. Metge. Revisions. Abonat
Servei salut. Metge. Revisions. No Abonat
Servei salut. Metge. Control de rendiment. Abonat
Servei salut. Metge. Control de rendiment. No Abonat
Servei salut. Dietètica. Primera visita. Abonat
Servei salut. Dietètica. Primera visita. No Abonat
Servei salut. Dietètica. Seguiment. Abonat
Servei salut. Dietètica. Seguiment. No Abonat
Servei de lloguer
Servei de lloguer. Piscina a l'hora 1 carrer.
Servei de lloguer. Armariet.
TARIFES ADMINISTRATIVES
Comissió rebuts retornats
Pèrdua carnet
Pèrdua clau
Fiança carnet
Fiança lloguer armariet
Samarreta
Motxila
SERVEI GUARDERIA

103,94 €
38,73 €
23,38 €
69,36 €
41,62 €
180,26 €
108,13 €
332,87 €
199,68 €
137,26 €
82,34 €
251,01 €
150,65 €
288,51 €
24,72 €
30,70 €
110,58 €
137,16 €
5,21 €
5,69 €
43,45 €
49,69 €
40,68 €
46,91 €
47,55 €
54,84 €
35,98 €
40,84 €
23,45 €
25,89 €
27,09 €
22,04 €
3,91 €
20,25 €
4,34 €
1,95 €
38,99 €
6,55 €
15,60 €
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Abonament mensual (matí o tarda)
ALTRES SERVEIS
Prova de natació escola capacitació

38,72 €
50,05 €

Notes d’aquest preu públic:
1. Totes les persones que desitgin gaudir dels diferents abonaments de la instal·lació
hauran d’abonar l’import de la matrícula, al formalitzar la inscripció en efectiu o tarja. El
fet de donar-se de baixa implica al seva pèrdua.
2. Estructura de les matrícules en funció de les edats:
Matrícula infantil
Matrícula adult
Matrícula gent gran
Matrícula familiar

De 6 a 15 anys
De 16 a 64 anys
A partir de 65 anys o pensionistes amb justificant dels Serveis
Socials i discapacitats
Pare, mare i fills menors de 16 anys. La incorporació d’un nou
membre (no inscrit inicialment) implica el pagament de la matrícula
proporcional corresponent.

3. La matrícula per a nens/es serà gratuïta fins als 5 anys, sempre i quan els seus pares
estiguin abonats a la instal·lació.
4. Els imports de “familiar 2” corresponen a la modalitat d’accés composada per
l’abonament d’adult i l’antiga quota parella.
5. Abonament total. Dóna dret, durant tot l’hora i dies d’obertura de la instal·lació, a l’ús
lliure de les instal·lacions: piscines, àrea termal i sala de fitness, sala d’espinning i
activitats físiques dirigides, inclòs ioga i taitxí; descomptes en el preu d’activitats
complementàries no incloses en la quota i descomptes en els serveis complementaris
com tractament de fisioterapeuta o UVA.
6. Abonament per franja horària. Dóna dret a la lliure utilització de totes les instal·lacions i
activitats físiques, de dilluns a divendres i només en les franges horàries de 7 a 9; de 12
a 15 i de 21 a 22’30 hores.
7. Abonament de cap de setmana. Ús limitat i lliure a totes les instal·lacions esportives i
activitats físiques dirigides els dissabtes i diumenges i festius.
8. Abonament de temporada. Dóna dret, durant com a mínim un mes, a l’ús lliure de les
instal·lacions i activitats físiques dirigides, durant tot l’horari i dies d’obertura de la
instal·lació qualsevol mes de l’any. Està dirigit a segments de població flotant en
situacions concretes de residència o estiueig.
9. Entrada puntual. Dóna dret a la lliure utilització de tots els espais esportius dirigit a
persones no abonades i que volen utilitzar puntualment la instal·lació.
10. Els grups escolars i casals han d’arribar a un nombre mínim de 20 nens per poder
aplicar el percentatges de descompte.
11. Els abonaments 10 i 20 entrades caduquen als 3 mesos.
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12. Els abonaments per hotels i empreses tenen horaris restringits i dates de caducitat
diferents:
Abonament 50 A
Abonament 50 B
Abonament 100
Abonament 200
Abonament 300

Horari
De 12 a 14 hores
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.
De 7 a 16 i de 20 a 22 h.

Caducitat
30 dies
30 dies
30 dies
60 dies
60 dies

13. En les activitats complementàries, el pagament serà trimestral.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX XI
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LLOGUER DE BICICLETES
(Darrera modificació Ple 4 de novembre de 2018)

Es cobraran les següents tarifes:
LLOGUER DE BICICLETES

euros

Una hora / dia
Dues hores / dia
Quatre hores / dia
Sis hores / dia
Un dia
LLOGUER DE BICICLETES ELECTRIQUES
Quatre hores / equivalent mig dia
Vuit hores / equivalent un dia

2,50
4,00
6,00
8,00
10,00
15,00
30,00
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX XII
PREU PÚBLIC DE MATERIAL DIVERS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
Per la venda de materials i objectes a la botiga de l’oficina, es cobraran les següents tarifes:
Descripció

Mapa CB Vermell
Mapa CB blau
Record de L'Escala, petit
Record de L'Escala, mitjà
Record de L'Escala, gran
Record Peix de L'Escala
Record Espelma de L'Escala
Postals
Internet
Imans turisme
Samarretes
Adhesius
Adhesius logotip
Llapis colors
20 itineraris senderisme
Rutes BTT Baix Empordà
Mapes a peu i BTT individual
Pack de 3(mapes a peu I BTT
Mapa Cap de Creus
Mapa itinerànnia Alt Empordà
CD somni escalenc
Llibre costa Brava Blau
Llibre l’Escala vermell
Llibre l’Escala blau petit
Imans Costa Brava
Plànol turístic l’Escala
Mapa cartogràfic Baix Empordà
Llibre 11 rutes català
Llibre 11 rutes castellà
Llibre 11 rutes francès
Llibre 11 rutes anglès
Guia alpina Costa Brava
Samarretes frehsninus
Carpeta senderisme l’Escala
Foto aèria
Postals Masle
Imans Lluís Roura

euros

3,50 €
4,50 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
7,00 €
0,30 €
1,00 €
1,00 €
15,00€
1,00 €
0,60 €
2,00 €
18,00 €
10,00 €
5,00 €
12,00 €
9,50 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
5,00 €
2,55 €
2,50 €
0,15 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
17,90 €
2,00 €
2,50 €
0,50 €
3,00 €
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Festa de l’anxova i de la sal
Descripció

Import

Tiquet per un tastet d’anxoves
Vermut maridatge tapes anxoves amb vi

1,00 €/unitat
12 € /persona
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX XIII
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L’APARCAMENT PUIG I CADAFALCH
(Aprovat en sessió Junta de Govern de 15 de juliol de 2015)

Import del preu públic:
Tarifa
Per minut facturat, segons hora d’entrada a
l’aparcament que consti al tiquet justificant.

0,02 €

S’estableix un llindar de 8,00 € a partir de les 6:40 h malgrat el temps d’aparcament sigui
superior. Aquest temps es comptabilitzarà a partir de l’hora d’entrada a la zona d’aparcament
que figuri al tiquet justificant.
Els visitants que justifiquin la visita a la zona arqueològica de les Ruïnes d’Empúries se’ls
aplicarà una bonificació de 2 hores en el preu de l’aparcament.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX XIV
PREU PÚBLIC PELS SERVEI DE BANDA AMPLA I TELEFONIA DEL CATV
(Darrera modificació Ple 2 de novembre 2015)
Preus i tarifes:
Tarifes d’internet i telefonia
Euros/mes
XALOC (15MB-800kbs + tarifa plana a fixes i mòbils*****)
24,90
TRAMUNTANA 100 (100MB-2MB + tarifa plana a fixes i mòbils**)
65,00
GARBI (5MB-800Kbs + telèfon per consum)
22,00+consum
MESTRAL (30MB-1MB + tarifa plana a fixes i mòbils*)
29,90
LLEVANT (40MB-2MB + tarifa plana a fixes i mòbils**)
35,00
TRAMUNTANA (50MB-2MB + tarifa plana a fixes i mòbils **)
55,90
PACK FIBRA OPTICA PRISCO INTEGRAL (25MB + tarifa plana a fixes i mòbils******)
48,22
PACK FIBRA OPTICA PRISCO INTEGRAL PRO (35MB-1MB + tarifa plana a fixes i mòbils*******)
60,00
Tarifes d’internet ***
Euros / mes
Pedró (15MB – 800Kbs)
22,90
L’Escala 100 (100MB-2MB )
55,00
Riells (4MB – 800Kbs)
19,90
Montgó (30MB – 1MB)
25,00
Empúries (45MB – 2MB)
30,00
L’Escala (50MB – 2MB)
45,90
Alta producte i serveis
Euros
Alta d’internet
6,00
Connexió i instal·lació
70,00
Connexió i instal·lació mòdem eMta
124,80
Connexió i instal·lació mòdem Wifi
177,84
Altres serveis i materials
Euros
Adquisició de mòdem Wifi per a tarifes en què no va de sèrie, import suplementari
25,00
IP fixa addicional, al més
5,00
(*) La tarifa plana en fixes és de 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals + 60
minuts mensuals a mòbils nacionals.
(**) La tarifa plana total consisteix en 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals + 100
minuts mensuals a mòbils nacionals.
(***) Els noms de les tarifes no delimiten zones municipals sinó que corresponen simplement a
denominacions dels packs d’internet.
(****) Els consums seran cobrats per la operadora d’acord amb les tarifes vigents.
(*****) La tarifa plana en fixes és de 500 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals + 30
minuts mensuals a mòbils nacionals.
(******) La tarifa plana total consisteix en 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals i
internacionals + 1000 minuts mensuals a mòbils nacionals. En telèfon mòbil 100 minuts en trucades a
fixes i mòbils nacionals amb 1.2Gb Internet.
(*******) La tarifa plana total consisteix en 1.000 minuts mensuals de trucades a altres fixes nacionals i
internacionals + 1000 minuts mensuals a mòbils nacionals. En telèfon mòbil trucades il·limitades a fixes
i mòbils nacionals amb 1.5Gb Internet.

Normes específiques:
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- Al preu de l’alta del servei s’hi ha de sumar l’alta a internet, la connexió i el preu del router.
- Cada tarifa te un router establert, no obstant, es pot escollir un altra amb el pagament de l’import
que correspongui.
- El client pagarà una quota suplementària, establerta a la graella anterior, per a l’adquisició d’un
mòdem Wifi que no sigui de sèrie dins la tarifa sol·licitada.
- Amb contractes de permanència de 12 mesos, es concedeix una exempció en les tarifes de
l’alta, la connexió i el mòdem de sèrie. No entra en la promoció el suplement del mòdem Wifi.
- Als preus indicats no s’ha inclòs l’IVA
Normes de gestió:
La gestió, liquidació i recaptació d’aquest preu públic, anirà a càrrec de l’empresa concessionària
del servei.
Igualment aniran a càrrec de la prestadora del servei, la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària com el reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de
liquidacions, emissió de documents de cobrament i resolució d’expedients de devolució
d’ingressos indeguts i dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a
l’assistència i informació al contribuent.
Fixació del preu:
L’establiment i fixació d’aquest preu públic correspondrà a la Junta de Govern Local amb proposta
i estat econòmic que provi que el preus públics cobreixen el cost del servei.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX XV
PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE REPOSICIÓ DE PAVIMENTS
(Aprovat en sessió Plenària de 5 de novembre de 2007)

Capítol 1. Moviments de terres.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tall amb disc, a màquina, per perfilar la cata o rasa amb asfalt o formigó.
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca,
maquinaria amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans manuals i càrrega càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM.
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM.
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

Euros
7,63
16,73

unt
M
M3

19,86

M3

10,75

M3

127,27

M3

18,14

M3

19,86

M3

14,81

M3

5,14

M3

7,13

M3

4,74

M2

6,01

M2

10,14

M2

Euros
11,92

unt
M

9,03

M

10,83

M

6,77
4,71

M
M2

9,93

M2

11,92

M2

7,49

M2

9,03

M2

Capítol 2. Enderrocs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arrencada i recuperació vorada de pedra per posterior reutilització, amb mitjans
mecànics i manuals.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.
Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
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10
11
12
13

amb retroexcavadora amb martell trencador.
Arrencada de paviment de llambordins col·locats sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o contenidor.
Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

8,98

M2

10,06

M2

10,25

M2

5,74

M2

Euros
12.50

unt
M3

13,40

M3

9,94

M3

10,24

M3

13,43
10,18

M3
M3

Euros
22,59

unt
M3

51,76

M3

42,98

M3

8,47

M2

Capítol 3. Transports.
1

2

3
4

5
6

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km.
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km.
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics.
Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa neta.
Disposició controlada a monodipòsit, de terres.

Capítol 4. Reposició de rases.
1
2
3
4

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Rebliment i piconatge de rasa fins a 2m d'amplària, amb graves per a drenatge de 5
a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant.
Rebliment i piconatge de rasa fins a 2m d'amplària, amb sorra procedent de material
reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant.
Repàs i piconatge de sòl de rasa fins a 2m d'amplària, amb compactació del 95%
PM.

Capítol 5. Sanejament i aigües de pluja.
1

2

3

4
5

Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.160mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476.col·locat al fons de la rasa.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.200mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476.col·locat al fons de la rasa.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.315mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.400mm, interior llis i exterior

Euros
12,39

unt
M

15,27

M

35,17

M

15,27

M

56,61

M
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6
7

8
9

10
11

12

13

14

15
16
17

18
19

20

21

corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.600mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 60
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Tub de PVC de doble paret de color teula, de DN.800mm, interior llis i exterior
corrugat, de rigidesa DN igual o superior a 160, SN igual o superior 8kN/m², unió
per copa amb junta elàstica i massilla adhesiva de poliuretà. Compleix norma
europea pr EN 13.476. Col·locat al fons de la rasa.
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 80
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1.5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40
cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm amb resistència de
40 Tn i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm.
Connexions d'escomeses amb tub de PVC 160mm fins a canonada general.
Connexions d'escomeses amb tub de PVC 160mm fins a canonada general.
Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment.
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter.
Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

18,28

M

112,29

M

24,43

M

174,60

M

30,35

M

1.327,25

U

925,74

U

791,90

U

658,06

U

31,63
57,99
109,67

M
M
U

103,29

U

71,47

U

88,48

M

26,22

M
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Capítol 6. Reposició de paviments.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

21

Euros
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
42,20
Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge 49,81
del material.
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 104,68
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Vorada recta de pedra calcària escairada, buixardada, de 15x25 cm, col·locada sobre 60,88
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a 38,73
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4a.
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre 45,16
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera165 l.
Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, 30,52
col·locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, 25,12
col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Rigola de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 7,8
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm 118,77
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 60 mm 151,58
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat buixardat, de 40 mm de 129,00
gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat buixardat, de 60 mm de 162,31
gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre 41,30
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.
Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de 58,65
gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i
rejuntat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària 111,83
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat.
Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària 124,58
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat.
Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers BM-3b, amb dotació 1 0,71
kg/m2.
Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2.
0,62
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb 9,72
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb 9,26
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
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22

23

24

25

l'assaig marshall.
Paviment de lloses de pedra granítics de combinats de 35x25cm i 15x17.5cm i 8cm
de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment.
Paviment de pedra Sant Vicenç, buixardada interiorment de 60x40cm i 40x30cm i
8cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment.
Paviment de pedra Sant Vicenç, deixada a tall de serra 40x20cm i 8cm de gruix,
col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment.
Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior,
sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.

129,20

M2

177,5

M2

36,96

M

27,68

M2

Capítol 7. Enllumenat públic, CaTV i lliures
1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l’impacta de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l’impacta de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l’impacta de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locat amb morter.
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.
Formació acomesa o conversions, amb mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i
1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a enllumenat
públic o fixar antenes de TV i de FM, col·locat.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix,
de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Acomesa domiciliaria realitzada amb canalització de tub de PVC/acer, soterrat y/o
grapat a façana, des de acomesa. Inclou colzes de PVC 63, fins edificació,
obertura i tapat de forats, elements de fixació, canalitzacions i mitjans auxiliars,
totalment acabat i legalitzat.

Euros
2,66

unt
M

3,73

M

4,29

M

58,72

U

38,32

U

11,27

M

13,00

M

85,71

U

28,68

U

369,24

U

Capítol 8. Electricitat i telefonia.
1

2

Euros
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre 11,27
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM20/P/20/I.
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre 19,55

unt
M

M
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3
4

5

6

7

8
9
10

nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM20/P/20/I.
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Acomesa domiciliaria realitzada amb canalització de tub de PVC/acer, soterrat y/o
grapat a façana, des de acomesa. Inclou colzes de PVC 63, fins edificació, obertura i
tapat de forats, elements de fixació, canalitzacions i mitjans auxiliars, totalment
acabat i legalitzat.
Pericó telefònica tipus ''M'' de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i tapa amb solera ceràmica i base de formigó, sobre llit de
sorra.
Pericó telefònica tipus ''H'' de 110x100x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de formigó, sobre llit de sorra, i tapa tipus companyia
subministradora.
Pericó telefònica tipus ''D'' de 180x140x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de formigó, sobre llit de sorra, i tapa tipus companyia
subministradora.
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
Canalització amb un tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de PVC de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM20/P/20/I.
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M

369,24

U

60,12

U

186,38

U

357,31

U

0,36

M

15,02

M

23,42

M

Euros
180,56

unt
U

41,72

U

67,72

U

98,72

U

Euros
159,38

unt
M3

42,44

M2

20,60

M

46,03

M2

19,75

M2

Capítol 9. Mobiliari urbà.
1
2
3
4

Paperera de la casa Benito Dúctil, model circular 60, d'acer inoxidable. Inclou perns
d'acer.
Pilones de fundició de ferro pintada en negre forja oxirón i ancorada a terra de la
casa Benito Dúctil, model Via Augusta.
Pilones de fundició de ferro pintada en negre forja oxirón i ancorada a terra de la
casa Benito Dúctil, model Hospitalet.
Pilones de fundició de ferro pintada en negre forja oxirón i ancorada a terra de la
casa Benito Dúctil, model Girona.

Capítol 10. Parets.
1

2

3

4

5

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb
30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat
lateral amb taulons de fusta.
Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de
morter ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves
i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en
volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades.
Coronament de paret de 17 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric, amb
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l.
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2).
Inclou formació de pilars cada 3m.
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat.
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6

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica 15,41
amb dos cantells en escaire vidriada, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

M

Capítol 11. Senyalització.
1
2

3
4
5

Euros
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i micro 0,91
esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i 0,59
micro esferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i 2,82
micro esferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.
Pintat sobre paviment de lletra, amb pintura reflectora i micro esferes de vidre, amb 10,34
màquina d'accionament manual.
Placa reflectora de senyalització per a senyals de trànsit, fixada mecànicament a suport 83,90
rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra clavat.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM 25. PREUS PUBLICS MUNICIPALS
Annex XVI
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA NO OBLIGATORI
Article 1.
Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de deixalleria, en concepte de
disposició de residus en els instal·lacions de la Deixalleria municipal, per sobre del llindar
establert de disposició gratuïta, i d’acord amb l’article 40 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus.
El fet imposable dependrà de la tipologia del residu lliurat, atenent els seus costos de gestió
(emmagatzematge, transport, tractament, administració i inspecció i control).
Article 2.
Font de l’obligació
L’obligació de pagament neix per la utilització de la deixalleria municipal per l’aportació de
residus quan s’excedeixen unes quantitats que no es consideren domèstiques.
Article 3.
Subjectes passius
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els usuaris
admesos segons el Reglament d’ús i gestió del servei de deixalleria de L’Escala, que lliurin
residus en els condicions que estableix el mateix, per sobre del límit quantitatiu gratuït establert
en l’article 7 de l’esmenta’t reglament.
Article 4.
aula de preus públics.
El preu públic originat per la prestació del servei serà el que a continuació es relaciona, atenent
la naturalesa del residu i la freqüència en l’abocament:

Residus admesos
Fluorescents
Piles
Electrodomèstics amb CFCs *
Oli mineral
Filtres d’oli
Bateries *
Fitosanitaris
Dissolvents, àcids i bases (líquids
de neteja, bricolatge, etc)

Límit quantitatiu
gratuït
(usuari/temps)
6 ut/mes
sense límit
6 ut/mes
20 l/mes
10 ut/any
2 ut/mes
30 l/mes
10 l/mes

Límit màxim
admissible, abonant
el preu públic
corresponent.
(usuari / temps)
30 ut/mes
sense límit
6 ut/mes
20 l/mes
10 ut/any
2 ut/mes
30 l/mes
30 l/mes

Cost per
unitat
0,23 €/ut
0
0
0
0
0
0
1,06 €/l
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Pastosos (pots bruts o amb petites
restes de pintures, vernissos, etc)
Pastosos (pots plens de pintures,
vernissos, etc)
Aerosols buit i plens
Medicaments i cosmètics (només
d’origen domèstic)
Tòners
Radiografies
Productes comburents
Gasos en recipients
Productes particulars i no identificats
Envasos i embalatges que hagin
contingut residus especials
Electrodomèstics línia marró
(televisors i monitors)
Paper i cartró
Restes de poda **
Fusta neta
Ferralla
Metalls valoritzables
Pneumàtics *

Fins 100 litres en
volum d’envàs
brut/mes
30 l/mes

Fins a 200 litres en
volum d’envàs
brut/mes
100 l/mes

0,042 €/l

Sense límit
40 ut/mes

Sense límit
40 ut/mes

0
0

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Fins a 30 litres en
volum
d’envàs/mes
Sense límit

Sense límits
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Fins a 400 litres/mes
(volum màxim per
unitat: 100 litres)
Sense límit

0
0
0
0
0
0,042 €/l

Sense límit
Fins a 1’5 tn/mes

Sense límit
Sense límit (planta
trituració)
Fins a 6 m3/mes o 2
tn/mes
Sense límit
Sense límit
6 ut/mes

0
25,00 €/tn

Fins a 1,5 m3/mes o
0,5 tn/mes

Sense límit
Sense límit
4 ut/mes

Matalassos
Voluminosos i fusta bruta

3 ut/mes
Fins a 1,5 m3/mes o

Plàstic dur

Fins a 1,5 m3/mes o

0,5 tn/mes

0,5 tn/mes

Vidre pla
Vidre envàs
Ampolles de cava
Barreja de vidre
Runa

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
1 tn/mes

Envasos lleugers (brics, llaunes..,)
Envasos comercials (caixes de
plàstic, plàstic film, ...)
Cable elèctric de coure
Oli vegetal

Sense límit
Sense límit
Sense límit

1,46 €/l

0

25,00 €/tn

0
0
Turisme:
3,65 €/ut
Vehicle
pesat: 5,20
€/ut
5 ut/mes
14,60 €/ut
Fins a 6 m3/mes o 2
52,00 €/tn
tn/mes
Fins a 6 m3/mes o 2
31,40 €/tn
tn/mes
Sense límit
0
Sense límit
0
Sense límit
0
Sense límit
0
3 tn/mes
Neta:
11,00 €/tn
Bruta:
23,00 €/tn
Molt
bruta:
36,50 €/tn
Sense límit
0
Sense límit
11,50
€/m3
Sense límit
0
10 l/mes
0
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Aparells elèctric (radiadors d’oli,
termos elèctrics, estufes,
rentadores, assecadores,
escalfadors elèctrics,
vitroceràmiques, lluminàries sense
llums fluorescents
Aparells electrònics (vídeos, dvd,
càmeres de vídeo, CPU, ràdio, etc)

Sense límit

Sense límit

0

Sense límit

Sense límit

0

* Per aquest tipus de residu, el límit màxim admissible, queda sotmès al que estableix
l’article 5 de la present ordenança pel que fa a usuaris industrials.
** L’import del residu per aquelles persones que no disposin de la targeta municipal que
els designa com a usuaris serà el de 33 €/tn.
Article 5.
Autorització
L’Ajuntament de L’Escala podrà donar autorització per a disposar quantitats superiors al límit
màxim admissible, de manera puntual, atenent a peticions formals concretes, quan s’estimi que
no es perjudica el bon funcionament de les instal·lacions ni s’augmenten els costos de gestió,
mitjançant el pagament dels preus públics corresponents.
Article 6.
Normes d’aplicació
En cada aportació de residus per sobre el límit quantitatiu gratuït establert en l’article 7 del
Reglament d’ús i gestió del servei de deixalleria de L’Escala, que facin els usuaris admesos en
l’article 4 de l’esmenta’t reglament, rebran un albarà que especificarà la data, el tipus i quantitat
de residus aportats. Als mesos de juliol i desembre l’Ajuntament emetrà factura per els residus
aportats a la deixalleria d’acord amb els preus públics que estableix aquesta ordenança fiscal.
El cobrament es gestionarà a través de domiciliació bancària. En aquells casos que s’hagin
superat les quantitats màximes admissibles es revocarà l’autorització per a futures aportacions,
si escau, i l’obligatorietat de disposar d’un gestor provat de residus per a l’esmentada gestió.
Article 7.
Impagament
En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del Servei i se seguirà el procediment en via
executiva prevista en el Reglament general de recaptació.
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ALTRES ORDENANCES
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ORDENANÇA 26
ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PEL TRASLLAT D’ACTIVITATS DEL
NUCLI ANTIC I PEL FOMENT DE L’OBERTURA D’ACTIVITATS
ECONOMIQUES
Article 1
Objecte
L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions referides a
l’exercici 2012 a 2015, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a favor de les
persones públiques o privades que duguin a terme o que iniciïn determinades activitats
econòmiques en els termes descrits.
Aquestes subvencions van adreçades a atorgar ajuts econòmics destinats a sufragar, en la
seva totalitat o en part, les despeses que, en la realització d’aquestes activitats i
comportaments, es deriven de l’acreditament de determinats tributs, amb la finalitat de
promoure dels particulars i col·laboració de la iniciativa privada.
Article 2
Pla de subvencions
Amb aquestes subvencions l’Ajuntament pretén, a mig termini els objectius i efectes que
s’assenyalen a continuació, tenint en compte que el cost que suposa per l’Ajuntament
l’atorgament d’aquests ajuts es financi mitjançant la corresponent partida pressupostària
destinada a l’efecte i que la previsió d’aquest cost es dificulta en tant que depèn del
comportament dels possibles beneficiaris.
1. TRASLLAT D’ACTIVITATS CLASSIFICADES DEL NUCLI ANTIC. L’Ajuntament pretén
millorar les condicions de vida en quant a la salubritat etc de les famílies afectades per
les activitats econòmiques privades colindants que per les seves característiques
industrials destorbin la qualitat de vida.
2. OBERTURA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES. L’Ajuntament pretén incentivar
l’obertura d’activitats econòmiques amb l’ l’objectiu d’incentivar l’ocupació i
motivar els emprenedors.
Article 3
Beneficiaris
1. Tenen la consideració de beneficiaris d’aquestes subvencions i beneficis fiscals les persones
als quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que es trobi en situació que motiva
la concessió de la subvenció, en els termes establerts en aquesta ordenança.
2. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorrin les
circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 3 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. En l’apreciació i abast de les prohibicions s’observarà el que disposen els
números 4, 5, 6 i 7 de l’esmenta’t article 13.
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La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses en les prohibicions per
obtenir la condició de beneficiari es podrà realitzar mitjançant una declaració responsable
atorgada davant una autoritat administrativa.
3. Els beneficiaris de la subvenció han d’haver abonat i suportat efectivament els tributs de la
despesa dels quals se subvenciona. En cas de subvencions de les despeses ocasionades pel
pagament de la totalitat o part de les taxes per llicències urbanístiques i de l’Impost sobre
Construccion, Instal·lacions i obres els beneficiaris de les mateixes hauran de ser els
contribuents. Si es tracta de substituts del contribuent hauran d’acreditar mitjançant declaració,
sota la seva responsabilitat, que han suportat la càrrega del mateix i no han repercutit l’import
del tribut a altres persones d’acord amb la normativa reguladora d’aquests tributs.
4. En caràcter general no es podrà gaudir de cap subvenció si el sol·licitant té pendent de
pagament qualsevol deute en període executiu enfront l’Ajuntament en el moment d’efectuar la
proposta de resolució de la sol·licitud. Així mateix no es podrà gaudir de subvencions que es
regulen en aquetes bases si el sol·licitant no es troba al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i enfront la Seguretat Social.
5. En el supòsit de que l’autoliquidació o declaració de l’impost o taxa objecte de subvenció
procedeixi de la regulació derivada d’un procediment d’inspecció, no es concedirà l’esmentada
subvenció, llevat dels supòsits en que l’error hagi estat emparat en una interpretació raonable
de la norma.
6. En cas de llicències urbanístiques, no procedirà l’atorgament de subvenció en el supòsit que
derivin d’una infracció.
7. No són acumulables diferent subvencions de els despeses ocasionades per un mateix
concepte tributari, havent de manifestar, el sol·licitant, l’ajut concret que sol·licita.
8. En cas d’aplicació d’una bonificació tributària i subvenció respecte un mateix concepte
tributari, la subvenció es calcularà respecte a la quota íntegra del concepte tributari que
correspongui, llevat que s’especifiqui una altra cosa, sense que, en cap cas, pugui excedir de
l’import de la liquidació.
9. Serà requisit primordial que es produeixi el supòsit pel qual s’estableixi la subvenció. En cas
de tractar-se d’obres i instal·lacions cal que efectivament es produeixin. En cas contrari, ja sigui
per denegació de la llicència preceptiva, desistiment del procediment o renúncia de la llicència
atorgada, es denegarà la subvenció o subvencions a què es refereixi.
10. Són obligacions del beneficiari:
- Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de subvencions.
- Els beneficiaris de la subvenció hauran d’haver abonat i suportat efectivament els tributs
la despesa dels quals es subvenciona.
- Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l’activitat i compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de
la subvenció.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent, així com
qualsevol altra de comprovació o control financer que puguin realitzar els òrgans
competents.
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-

-

Conservar el document justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de control i
comprovació.
Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits regulats en l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

Article 4
Forma i termini de presentació de les sol·licituds
1. les subvencions es sol·licitaran per escrit mitjançant instància presentada en el Registre
General de l’Ajuntament amb la següent documentació:
- Declaració jurada d’estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social.
- Declaració jurada de no incórrer en causa de prohibició.
- Documentació complementària acreditativa de reunir els requisits específics que
s’estableixen en els annexos per a cada tipus de subvenció.
- En cas de subvencions de les despesa ocasionades pel pagament de la totalitat o part
de les taxes per llicències urbanístiques i de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres els beneficiaris de les mateixes, si no es tracta del propi contribuent, hauran
d’adjuntar declaració jurada de que han suportat la càrrega del mateix i no han
repercutit l’import del tribut a altres persones d’acord amb la normativa reguladora
d’aquest tributs. Aquesta declaració haurà d’anar signada també per la persona a la
qual la normativa tributària permet repercutir la totalitat o part de l’import d’aquest
tributs.
- Comunicació a l’Ajuntament de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades. En cas de que es produeixin amb
posterioritat a la sol·licitud, aquesta comunicació haurà de tenir lloc en el termini màxim
de 3 mesos des de l’atorgament de les mateixes.
- En cas de persones jurídiques hauran d’adjuntar una còpia de l’exemplar dels seus
estatus, degudament legalitzats i donats d’alta en el Registre d’Associacions de la
Generalitat, còpia del número de identificació fiscal, certificació del nombre de socis i de
l’atorgament de poder o autorització a la persona que sol·licita la subvenció, amb còpia
del seu DNI.
- En cas de persones físiques s’haurà d’adjunt fotocòpia del DNI, NIF o NIE (en aquest
cas s’haurà d’ajuntar fotocòpia del DNI o passaport del bais d’origen).
- S’hauran d’ajuntar les dades bancàries amb el model de fitxa de creditor, per efectuar el
pagament de la subvenció, si és el cas, mitjançant transferència bancària.
2. Amb caràcter general, les subvencions s’hauran de sol·licitar durant els mesos de gener i
febrer següents a l’exercici en què s’han tingut lloc les activitats objecte de subvenció.
Article 5
Procediment de concessió.
El procediment d’atorgament de les subvencions regulades en aquestes bases es farà en règim
de concurrència competitiva.
Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert seran avaluades i s’acceptaran les
que tinguin informe favorable de la Comissió Qualificadora per complir els requisits establerts
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en els annexos, justificant-se de forma adequada i respecte als quals s’hagin emès els informes
tècnics favorables, sense que calguin altres criteris de valoració i amb el límit del crèdit
disponible que es fixi a la convocatòria.
En cas de que el crèdit no fos suficient, es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la
subvenció.
La proposta de subvenció es formularà a l’òrgan concedent per la Comissió Qualificadora a
través de l’òrgan instructor. Aquesta Comissió estarà formada per un tècnic del departament
que correspongui d’acord amb la naturalesa de la subvenció i per un tècnic dels Serveis
Econòmics.
Aquest procediment es desenvoluparà d’acord amb el què disposen els article 23 a 27 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
1. Iniciació
1.1. S’iniciarà de d’ofici el procediment per a l’atorgament de subvencions mitjançant
convocatòria de l’òrgan competent.
1.2. A les sol·licituds s’acompanyaran en documents que s’assenyalin a l’ordenança, llevant
que la documentació exigida es trobi en poder de l’Ajuntament, cas en el qual el sol·licitant
haurà de fer constar la dat i l’òrgan o dependència davant la qual la va presentar i sempre que
no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al que
corresponguin.
1.3. La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà d’acord amb el que disposa la
Disposició Addicional 18 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
1.4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a
l’interessat perquè la subsani en el termini improrrogable de 10 dies, transcorregut el qual se’l
tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució.
2. Instrucció
2.1. Es farà d’ofici pel l’Àrea de Serveis Econòmics.
2.2. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informa de l’òrgan col·legiat formularà la
proposta de resolució provisional, degudament motivada i es notificarà als interessats en la
forma que estableixi la convocatòria perquè, en un període de 10 dies, puguin presentar
al·legacions. En cas de manca d’al·legacions, la proposta de resolució esdevindrà definitiva i
s’entendrà acceptada.
2.3. Examinades les al·legacions es formularà proposta de resolució definitiva, que haurà
d’expressar el sol·licitant o relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la
subvenció i la seva quantia.
2.4. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari
proposant enfront l’Ajuntament, en tant no s’hagi notificat la resolució de la concessió.
3. Resolució
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3.1. L’òrgan competent per resoldre l’expedient serà el/la regidor/a de l’Àrea de Serveis
Econòmics.
3.2. La resolució haurà de ser motivada indicant que les sol·licituds compten amb l’informe
favorable de la Comissió Qualificadora, s’han complit els requisits establerts en els annexos,
s’han justificat de forma adequada i s’han emès informes tècnics favorables i haurà de contenir
el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals se’ls concedeixi la subvenció, fent constar
igualment, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.
3.3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos.
Aquest termini es comptarà a partir de la publicació de la convocatòria, llevat que aquesta
disposi d’una altra cosa. Els transcurs d’aquest termini sense haver-se notificat la resolució
legitima als interessat per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.
Article 6
Criteris d’atorgament de la subvenció
Donaran dret a l’atorgament de les subvencions totes les sol·licituds presentades dins el termini
establert que tinguin l’informe favorable de la Comissió Qualificadora per complir els requisits
establerts en els annexos, justificant-se de forma adequada i respecte a les quals s’hagin emès
informes tècnics favorables, sense que calguin altres criteris de valoració i amb el límit del
crèdit disponible que es fixi en la convocatòria.
Article 7
Termini i forma de justificació
Les subvencions regulades en aquetes bases es concedeixen en atenció a la realització d’una
determinada actuació per part del perceptor i, per aquest motiu, no requeriran altra justificació
que l’acreditació d’aquesta situació amb caràcter previ a la subvenció, sense perjudici dels
controls que poguessin establir-se per verificar la seva existència.
Article 8
Publicitat
Les subvencions concedides es publicaran el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb
expressió de la convocatòria, programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, beneficiari,
quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en els casos que individualment
considerades el seu import superi els 3.000 euros.
En els casos que no es superi la quantitat dels 3.000 euros, la publicació de les mateixes tindrà
lloc mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al tauler virtual a la web oficial de
l’Ajuntament publicant-se un extracte de la resolució en el qual s’ordena la publicació i el lloc on
està exposat el seu contingut íntegra, en el BOP de Girona.
Article 9
Comprovació de les subvencions
L’òrgan concedent comprovarà l’adequada justificació de la subvenció, així com la realització
de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.
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Article 10
Procediment d’aprovació de la despesa i pagament
Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció s’efectuarà l’aprovació de la despesa
d’acord amb el que disposa la normativa pressupostària. La resolució de la concessió
comportarà el compromís de despesa corresponent.
El pagament de la subvenció es farà d’una sola vegada i realitzarà en el termini màxim de 3
mesos comptats des de la data de resolució de l’atorgament.
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de
manca de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 367 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 11
Supòsits de reintegrament de les subvencions concedides
1. Seran causes de nul·litat de la resolució de concessió, a més de les previstes en l’article 62
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, la carència o insuficiència de crèdit, d’acord amb la normativa
pressupostària.
2. Seran causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d’infraccions de
l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, de conforme amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
3. En ambdós supòsits, l’òrgan concedent procedirà a la revisió de les mateixes o bé a la
declaració de lesivitat i ulterior impugnació, d’acord amb l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l’obligació de
devolució de les quantitats percebudes.
5. Igualment procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de
demora, corresponent a l’interès legal del diner incrementat en un 25 %, des de la data de
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament en els
casos següents:
a. Obtenció de la subvenció falsejant-ne les condicions requerides o ocultant les què ho
haguessin impedit.
b. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c. Incompliment de la obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i
en les bases reguladores de la subvenció.
d. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, així
com les obligacions comptables, registral o de conservació de documents quan d’això
es derivi la impossibilitat de verificar la utilització dels fons percebuts, el compliment de
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
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subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de
qualsevols administració o organisme.
e. Incompliment de les obligacions imposades per l’administració als beneficiaris en els
termes previstos en les lletres f) i g) de la Llei 38/2003.
f. Adopció d’una decisió d’una administració de rang superior de la qual s’en derivi una
necessitat de reintegrament.
Article 12
Comptabilitat amb altres subvencions
1. Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol subvenció concedida per altres
administracions o organismes. No obstant això, l’import dels ajuts rebuts no podrà superar
el cost total de l’activitat o actuació subvencionats.
2. Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions
legalment establertes
Article 13
Publicació
Aquestes bases seran publicades al BOP de Girona, d’acord amb el que disposa la Llei Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Article 14.
Altra regulació
En tot el que no està previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, i les disposicions que la completin i desenvolupin.
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ANNEX 1.
SUBVENCIÓ PER AL TRASLLAT DEL NUCLI ANTIC I NOVES
OBERTURA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LA ZONA INDUSTRIAL
DE L’ESCALA
Objecte
Constitueix l’objecte de la subvenció el trasllat d’una activitat econòmica de tipus industrial
situada en el nucli antic urbà a la zona industrial del municipi així com l’obertura de noves
activitats al polígon industrial. Es considera de tipus industrial les activitats com forns de pa,
obradors, fusteries, fusteries metàl·liques, salaons d’anxoves, garatges mecànics i similars
La zona del nucli antic urbà queda delimitada pel llaç que formen el Cr Ave Maria i la Ronda del
Pedró incloent tots els carrers dins de la circumval·lació.
Beneficiaris
Persones físiques, jurídiques i comunitats de béns o altres entitats que sense personalitat
jurídica constitueixen una unitat econòmica als quals es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que siguin titulars o explotadors d’una activitat econòmica tals com les establertes a
l’objecte de la present subvenció amb la preceptiva llicència municipal.
Queden exclosos entitats financeres, grans superfícies, estacions de servei...
Quantia
Subvenció de les despeses ocasionades per l’acreditament de les següents taxes i impostos:
TRASLLAT DEL NUCLI ANTIC
- Taxa per expedició de llicència d’obertura, el 100% de l’import.
- Taxa per expedició de llicència d’activitats classificades, el 100% de l’import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 50% de l’import.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l’adequació del nou local el (90%) de
l’import.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un nou local o nau per al
desenvolupament de l’activitat (el 90% de l’import).
NOVES OBERTURES
Si l’activitat emplea de 5 a 10 treballadors
- Taxa per expedició de llicència d’obertura, el 100% de l’import.
- Taxa per expedició de llicència d’activitats classificades, el 100% de l’import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 50% de l’import durant tres anys
consecutius.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l’adequació del nou local el (50%) de
l’import.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un nou local o nau per al
desenvolupament de l’activitat (el 50% de l’import).
- Impost sobre béns immobles (50%) durant tres anys consecutius des de l’obertura.
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Si l’activitat emplea a més de 10 treballadors:
- Taxa per expedició de llicència d’obertura, el 100% de l’import.
- Taxa per expedició de llicència d’activitats classificades, el 100% de l’import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 100% de l’import durant tres anys
consecutius.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l’adequació del nou local el (90%) de
l’import.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la construcció d’un nou local o nau per al
desenvolupament de l’activitat (el 90% de l’import).
- Impost sobre béns immobles (100%) durant tres anys consecutius des de l’obertura.
Requisits
1. Obtenir informe favorable del tècnic de l’àrea de llicències d’obertura.
2. Obtenir informe favorable del responsable de Gestió Tributària i Cadastre en relació a
expedients d’inspecció o acreditament de tributs.
3. Obtenir informe negatiu del Recaptador municipal en relació a l’existència de deutes en
executiva.
4. Caldrà informe tècnic favorable del departament de Planejament Urbanístic i Habitatge en
cas de local o nau de nova construcció.
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ANNEX 2.
SUBVENCIÓ PER
ECONÒMIQUES

A

L’OBERTURA

DE

NOVES

ACTIVITATS

Objecte
Constitueix l’objecte de la subvenció l’obertura d’activitats comercials, de serveis o industrials
que sol·licitin la seva obertura durant l’any fiscal, que potenciïn i fomentin l’activitat econòmic al
municipi i la contractació de personal laboral, sempre que es trobin en les següents
circumstàncies:
a. Tenir obert el local o realitzar l’activitat durant un mínim de 7 mesos a l’any.
b. Tractant-se d’activitats de temporada, continuar l’activitat com a mínim durant 2 anys seguits.
c. Els treballadors contractats hauran de ser persones empadronades al municipi amb una
antiguitat de 5 anys.
Beneficiaris
Persones físiques, jurídiques i comunitats de béns o altres entitats que sense personalitat
jurídica constitueixen una unitat econòmica als quals es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que siguin titulars o explotadors d’una activitat econòmica tals com les establertes a
l’objecte de la present subvenció.
En cap cas es concediran subvencions quan l’activitat no acrediti com a mínim 4 mesos
d’obertura a l’any.
Quedaran fora de la subvenció les activitats que ja disposin de llicència d’obertura o que la
seva tramitació s’hagués iniciat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015. Igualment quedaran
fora d’aquesta línia de subvencions les activitats que haguessin desenvolupat les seves
tasques sense la preceptiva sol·licitud de llicència d’obertura.
Queden excloses entitats financeres, grans superfícies, estacions de servei...
Quantia
Subvenció de la despesa ocasionada per l’acreditament de les següents taxes i impostos:
a) Quan l’activitat romangui oberta durant 7 mesos a l’any i doni feina fins a tres treballadors:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 60 % del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats classificades, 50 % de
l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 50 % del seu import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 50 % del seu import, durant el
primer any i 35 % el segon any.
- Impost sobre activitats econòmiques, el 10 % de l’import.
b) Quan l’activitat obri fins a 7 mesos a l’any i doni feina a fins a més de tres treballadors:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 75 % del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats classificades, 75 % de
l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 75 % del seu import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 75 % del seu import, durant el
primer any i 50 % el segon any.
- IAE, el 25 de l’import.
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c) Quan l’activitat romangui oberta durant 7 mesos a l’any per una persona empadronada al
municipi amb una antiguitat de 2 anys:
-

Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 75% del seu import.
Taxa per expedició de documents administratius per activitats classificades, 75 % de
l’import.
ICIO per obres de renovació o adequació del local, 75 % del seu import.
Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 80 % del seu import, durant el
primer any, 50 al segon any i 35 % el tercer any.
Impost sobre activitats econòmiques, el 10 % de l’import.

d) Obertura d’activitats per persones en situació d’atur i empadronades a L’Escala amb una
antiguitat mínima de 2 anys:
- Taxa per obtenció de llicència d’obertura, 100 % del seu import.
- Taxa per expedició de documents administratius per activitats classificades, 100 % de
l’import.
- ICIO per obres de renovació o adequació del local, 100 % del seu import.
- Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el 80 % del seu import, durant el
primer any, 75 % el segon any i 50% al tercer.
- Impost sobre activitats econòmiques, el 10 % de l’import.
e) Obertura de noves activitats, quan l’activitat romangui oberta durant 7 mesos a l’any, en
locals que ha estat més de dos anys tancats, i en els locals utilitzats com aparadors que
estiguin vinculats al negoci obert.
-

IBI, 50 % del seu import al subjecte passiu titular del IBI corresponent al local comercial.

Requisits
1. Obtenir informe favorable del tècnic de l’àrea de llicències d’obertura.
2. Obtenir informe favorable del responsable de Gestió Tributària i Cadastre en relació a
expedients d’inspecció o acreditament de tributs.
3. Obtenir informe negatiu del Recaptador municipal en relació a l’existència de deutes en
executiva.
4. Caldrà informe tècnic favorable del departament de Planejament Urbanístic i Habitatge en
cas de local o nau de nova construcció.
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ORDENANÇA 27
ORDENANÇA DE SUBVENCIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
1. Objecte, caràcter i normativa aplicable.
L’objecte de la presents bases és la regulació de la concessió de subvencions referides a
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, dins els límits establerts en els pressupostos
municipals, a favor de les persones físiques o jurídiques que estiguin en situació d’atur de llarga
durada, siguin titulars de vehicles de tracció mecànica i amb uns ingressos inferiors al
Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC.)
Aquesta subvenció va adreçada a atorgar un ajut a aquelles persones amb dificultats
econòmiques, destinades a sufragar parcialment les despeses tributàries
2. Beneficiaris.
Podran obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció les persones empadronades amb
situació d’atur de llarga durada que siguin subjectes passius de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica al municipi de L’Escala i que el seu nivell d’ingressos no superi l’Indicador de
la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Cada persona podrà demanar la subvenció
només per a un vehicle sempre i quan es tramiti la sol·licitud que correspongui.
Les condicions que cal acomplir:
a) Tenir la condició d’aturat de llarga durada, és a dir mínim un any complert ininterromput
b) Estar inscrit al servei SOC.
c) Tenir un nivell d’ingressos inferior a l’IRSC en el moment de l’acreditament de l’impost (a dia
1 de gener de l’any en curs).
d) Estar empadronat al municipi de L’Escala.
e) Ser subjecte passiu de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
f) Que no cobri cap altra tipus de prestació.
3. Import.
L’import de la subvenció serà de com a màxim el 50% de la quota líquida de l’impost tenint en
compte el límit pressupostari.
La subvenció s’atorgarà per vehicle, al titular que consti en el cents de vehicles municipal . en
cas de que un vehicle tingui més d’un propietari només tindrà dret a sol·licitar/rebre una sola
subvenció.
4. Tramitació, sol·licitud i documentació complementària
4.1. La concessió de la present subvenció serà directa, prèvia convocatòria aprovada per
resolució de la Junta de Govern. La publicació de la convocatòria, a més dels requisits
reglamentàriament previstos, haurà d’incloure el text íntegra d’aquetes bases específiques amb
expressió de la data de l’acord d’aprovació de la Junta de Govern Local.
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4.2. Les sol·licituds de subvenció dels interessats es formalitzaran complimentant el model
d’instància proporcionada per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre d’entrada de
l’Ajuntament dins el termini fixat en cada convocatòria.
La instància contindrà:
• Identificació del titular de vehicle
• Domicili a efectes de notificacions, telèfon i correu electrònic.
• Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.
• Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
• Lloc, data i signatura del sol·licitant.
Haurà d’ajuntar-se:
• Fotocòpia del NIF/DNI/NIE del sol·licitant
• Full de dades bancàries, fitxa de creditor degudament complimentada.
• Alta/ certificat de Servei d’Ocupació de Catalunya.
4.3. L’òrgan competent per a la realització de les actuacions del procediment de concessió de
les subvencions seran:
• L’òrgan instructor serà el Secretari de la Corporació i la Interventora qui sotmetrà les
sol·licituds presentades en temps i forma al tècnic de Gestió Tributària i Serveis Socials
per tal que les avaluïn.
• L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la Junta de Govern Local.
• La resolució del ‘atorgament d’aquesta subvenció serà adoptada per l’Alcaldia o, en el
seu cas en la Junta de Govern Local (?), per raó de l’import de la despesa, en el
moment de la concessió.
La relació de beneficiaris es publicarà per un període de 30 dies en el Taulell d’anuncis del a
Corporació.
4.4. La resolució d’atorgament determinarà el procediment de pagament de la subvenció
atorgada a cada interessat, tenint en compte els procediments de gestió i cobrament i/o
compensació escaients. La falta de pagament en període voluntari del tribut determinarà la
resolució en termes de compensació del mateix (?)
5. Crèdit pressupostari
La resolució de la convocatòria indicarà, expressament la partida del pressupost municipal de
cada any a la que s’haurà d’imputar l’import total previst d’aquesta subvenció, que en qualsevol
cas, estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el de la respectiva
anualitat econòmica.
6. Efectes.
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província de Girona i continuaran en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació i
són d’aplicació a la quota líquida de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de les
persones empadronades al municipi de L’Escala en situació d’atur de llarga durada que
compleixin les condicions assenyalades a les presents bases.
6. Obligacions fiscals.
Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions legalment
establertes.
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ORDENANÇA 28
Ajuda econòmica equivalent al 90% de la quota íntegra de l’IBI, als
habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de titulars de
família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable,
segons dictamen de Serveis Socials
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut .
La finalitat d’aquests ajuts és que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles no suposi un
agreujament de les condicions de vida d’aquelles persones del municipi que pateixen una
situació econòmica més desfavorida com són les famílies monoparentals.
Per això l’objecte dels present ajuts és el pagament d’un 90% de l’import de l’Impost sobre béns
immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament,
(exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a
acollir-s’hi.
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i
eventual i la vigència del qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit.
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la
mateixa finalitat procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics.
2n.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans titulars de títol vigent de família
monoparental que satisfacin l’impost de béns immobles del seu habitatge habitual, bé sigui en
règim de propietat o d’arrendament i que compleixin els següents requisits:
- El sol·licitant haurà de ser el titular d’una família monoparental, amb el títol vigent a la data de
la sol·licitud.
- Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del
qual és objecte de l’ajut
- Que l’habitatge no superi els 140 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades
cadastrals
- Que el bé immoble que constitueixi l’habitatge habitual no tingui un valor cadastral superior a
37.000,00 euros.
- Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar:
Fills:
1
2

Ingressos:
Fins a 14.341,91 €
Fins a 18.564,81 €

- El sol·licitant ha de ser titular del 100% del títol possessori de l’únic habitatge que constitueixi
la residència habitual del conjunt de la família monoparental pel qual es pretén obtenir la
present subvenció, és a dir que no disposi de més habitatges.
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En el cas de que el títol possessori i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els
articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar
el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la
sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.
En el cas de que el títol possessori i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió segons l’establert en el paràgraf anterior, haurà de
constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns immobles.
- En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de
constar expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisferse telemàticament per part de l’arrendatari/a al propietari/a.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament de l’Escala.
No podran ser perceptores de la subvenció les persones següents:
- Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o
qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una
altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les
persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona
arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de
qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
- Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars
d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
- Que l’habitatge superi els 140 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades
cadastrals.
-

Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la
declaració de l’IRPF (casella 445) sigui superior a 100 euros.

Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents:
- S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un
domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.
- S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21
anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona i tingui
vigent el títol de família monoparental
- Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència es prendrà com a base
la suma de les quantitats que constin a les caselles 430 i 445 de la Declaració de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques 2014; en el cas de no haver presentat la declaració d’IRPF, es
prendrà com a base els ingressos bruts menys les despeses fiscalment deduïbles.
- Així mateix, de cara a acreditar el pagament de l’IBI:
• En el cas de ser propietari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, ser 100% titular de
l’escriptura de compravenda i ser subjecte passiu de l’impost a l’Ajuntament de l’Escala.
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• En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió s’ha d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge en el qual
haurà de constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns
immobles, aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si
escau, el conveni de separació o divorci.
• En el cas de ser arrendatari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, ser 100% titular del
contracte d’arrendament i, en aquest haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per
part del propietari/a i necessàriament satisfer-se mitjançant entitat bancària per part de
l’arrendatari/a al propietari/a.
• En el cas de que el contracte d’arrendament i que la persona sol·licitant de la subvenció que
visqui a l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els
articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar
el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la
sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.
3r.- Acreditació dels requisits
En el cas de que el sol·licitant sigui propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns
Immobles:
1- Sol·licitud degudament formalitzada
2- Original i còpia del NIF o NIE vigent
3- Original i còpia carnet de família monoparental
4- Original i còpia llibre de família
5- Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas
6- Original i còpia l’escriptura de compravenda, a nom de la persona sol·licitant.
En cas que la persona sol·licitant no tingui el 100% de la titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús
sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació,
conforme s’assigna l’habitatge al sol·licitant i que acredita que té la obligació d’assumir el 100%
del càrrec de l’IBI.
7- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència
perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària,
a la TGSS o al Padró (Model normalitzat)
En el cas de no formalitzada la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de
les dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun
dels membres que formen la unitat de convivència:
• Declaració IRPF any anterior
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb
algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat
d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les
persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral
8- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model
normalitzat)
9- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat)
10.- Certificats bancaris dels saldos, de tots els comptes de tots els comptes dels membres de
la unitat familiar, del últim trimestre anterior a la petició
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En el cas de que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns
Immobles:
1- Sol·licitud degudament formalitzada
2- Original i còpia del NIF o NIE vigent
3- Original i còpia carnet de família monoparental
4- Original i còpia llibre de família
5- Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas
6- Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i en el qual haurà de
constar expressament la repercussió de l’IBI a l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant
no sigui 100% titular del contracte i sigui cònjuge del titular contractual, haurà d’acreditar el dret
d’ús sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació,
conforme s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però no és el 100% titular contractual.
7- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència
perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària,
a la TGSS o al Padró (Model normalitzat)
En el cas de no formalitzat la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les
dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels
membres que formen la unitat de convivència:
• Declaració IRPF any anterior.
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb
algun dels documents següents:
certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de
l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys
no han d’aportar l’informe de la vida laboral
8- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model
normalitzat)
9- Original i fotocòpia del rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament
expressat i identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any 2015 al propietari de l’habitatge.
10- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que
enumera l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model
normalitzat)
11.- Certificats bancaris dels saldos, de tots els comptes dels membres de la unitat familiar, del
últim trimestre anterior a la petició
4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament
La dotació total d’aquesta subvenció per a l’exercici 2016 serà la que determini el pressupost
consignats a la partida pressupostària ....“Transferència per ajuts socials monoparentals”
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i, els criteris de
priorització i valoració de les sol·licituds d’accés es determinaran d’acord amb el següent:
Atenent la priorització i l’ordre que s’indica a continuació:
a) Família monoparental amb categoria Especial
b) Unitats de convivència que acreditin ingressos fins a 0,94 vegades l’IRSC
c) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 0,95 i 1,5 vegades l’IRSC
d) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 1,6 i 2,33 vegades l’IRSC
e) Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers
dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud
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f) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i
que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, declara així per l’ICASS
g) Dones víctimes de violència de gènere
Després de l’aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la
sol·licitud al registre.
5è.- Sol·licitud, tramitació i pagament
Per sol·licitar la subvenció cal adreçar-se a l’AOC d’aquest Ajuntament en horaris d’oficina i es
facilitaran els impresos pertinents.
El període de presentació de les sol·licituds de l’1 de març al 31 de maig.
A partir de data 1 de juny de 2016 s’examinarà la documentació aportada i, si és necessari
completar la mateixa, es farà un requeriment al sol·licitant concedint 10 dies per subsanar la
sol·licitud, amb indicació de que en cas contrari, se’l tindrà per desistit i així es declararà de
l’avaluació efectuada.
La competència per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern, que
resoldrà abans del 30 d’ agost de 2016.
La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat
amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, podrà ser recorreguda potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que s’ha dictada en el termini d’un mes o bé impugnar-la
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. No
es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data 30 de setembre de 2016 mitjançant
transferència bancària al número de compte que consti a la sol·licitud.
6è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament.
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents:
• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb
les bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini
establert.
• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els
quals el beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri
pertinents. Revisió de la subvenció La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser
modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé
sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import de la subvenció, en els
supòsits següents:
• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics,
que sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat.
• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar,
en el termes de les bases i dins els terminis per fer-ho.
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Renúncia de la subvenció
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o
de l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas
contrari, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
Reintegrament de la subvenció percebuda
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès
de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la
procedència de reintegrament.
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat
les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment.
7è.- Obligacions fiscals
Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions legalment
establertes.
8è. Règim Sancionador
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims
sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de
Subvencions.
8è.- Altres
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent.
Disposició addicional única.
Aquestes Bases entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016, segons el previst a l’article 65 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
9è. Publicitat
La publicitat de les Bases Reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva publicitació
en el Butlletí Oficial de l’Estat, al tauler d’edictes, a la web de l’Ajuntament, al portal de
transparència i una referència al Diari municipal de l’Ajuntament.
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ORDENANÇA 29
Ajuda econòmica equivalent al 95% de la quota íntegra de l’IBI, als
habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de majors de 65
anys amb una situació econòmica social vulnerable, segons dictamen de
Serveis Socials
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut .
La finalitat d’aquests ajuts és que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles no suposi un
agreujament de les condicions de vida d’aquelles persones del municipi que pateixen una
situació econòmica més desfavorida.
Per això l’objecte dels present ajuts és el pagament d’un 95% de l’import de l’Impost sobre béns
immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament,
(exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a
acollir-s’hi.
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i
eventual i la vigència del qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit.
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la
mateixa finalitat procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics.
2n.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció
Membres
unitat familiar:
1
2
3
4 o més

Llindar Ingressos
(bruts/any):
IRSC + 25 %
IRSC + 50 %
IRSC + 75 %
2 IRSC

Podran sol·licitar l’ajut econòmic els subjectes passius que compleixin els requisits
següents:
- L’objecte del tribut sigui el seu habitatge habitual
- El subjecte passiu ha de tenir 65 anys o més
- Que consti empadronat a l’Ajuntament de l’Escala com a mínim un any abans de la
meritació de l’impost.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries
- Que el subjecte passiu i les persones que convisquin amb ell no tinguin més d’un
habitatge en propietat
- Que l’habitatge no superi els 140 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons
dades cadastrals.
- Que el bé immoble que constitueixi l’habitatge habitual no tingui un valor cadastral
superior a 37.000,00 euros.
No podran ser perceptores de la subvenció les persones següents:
- Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o
qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una
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altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les
persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona
arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de
qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
- Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars
d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
- Que l’habitatge superi els 140 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades
cadastrals.
- Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de
l’IRPF (casella 445) sigui superior a 100 euros.
Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents:
- S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un
domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.
- Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència es prendrà com a base
la suma de les quantitats que constin a les caselles 430 i 445 de la Declaració de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques 2014; en el cas de no haver presentat la declaració d’IRPF, es
prendrà com a base els ingressos bruts menys les despeses fiscalment deduïbles.
- Així mateix, de cara a acreditar el pagament de l’IBI:
• En el cas de ser propietari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, ser 100% titular de
l’escriptura de compravenda i ser subjecte passiu de l’impost a l’Ajuntament de l’Escala.
• En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió s’ha d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge en el qual
haurà de constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns
immobles, aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si
escau, el conveni de separació o divorci.
• En el cas de ser arrendatari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, ser 100% titular del
contracte d’arrendament i, en aquest haurà de constar expressament la repercussió de l’IBI per
part del propietari/a i necessàriament satisfer-se mitjançant entitat bancària per part de
l’arrendatari/a al propietari/a.
• En el cas de que el contracte d’arrendament i que la persona sol·licitant de la subvenció que
visqui a l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els
articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar
el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la
sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.
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3r.- Acreditació dels requisits
En el cas de que el sol·licitant sigui propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns
Immobles:
1- Sol·licitud degudament formalitzada
2- Original i còpia del NIF o NIE vigent
3- Original i còpia llibre de família
4- Original i còpia l’escriptura de compravenda, a nom de la persona sol·licitant.
En cas que la persona sol·licitant no tingui el 100% de la titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús
sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació,
conforme s’assigna l’habitatge al sol·licitant i que acredita que té la obligació d’assumir el 100%
del càrrec de l’IBI.
5- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència
perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària,
a la TGSS o al Padró (Model normalitzat)
En el cas de no formalitzada la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de
les dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun
dels membres que formen la unitat de convivència:
• Declaració IRPF any anterior
• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb
algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat
d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les
persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe de la vida laboral
6- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model
normalitzat)
7- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat)
8.- Certificats bancaris dels saldos, de tots els comptes de tots els comptes dels membres de la
unitat familiar, del últim trimestre anterior a la petició
En el cas de que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns
Immobles:
1- Sol·licitud degudament formalitzada
2- Original i còpia del NIF o NIE vigent
3- Original i còpia llibre de família
4- Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i en el qual haurà de
constar expressament la repercussió de l’IBI a l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant
no sigui 100% titular del contracte i sigui cònjuge del titular contractual, haurà d’acreditar el dret
d’ús sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació,
conforme s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però no és el 100% titular contractual.
5- Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència
perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària,
a la TGSS o al Padró (Model normalitzat)
En el cas de no formalitzat la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les
dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels
membres que formen la unitat de convivència:
• Declaració IRPF any anterior.
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• En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han d’acreditar amb
algun dels documents següents:
certificat d’imputacions AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de
l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys
no han d’aportar l’informe de la vida laboral
6- Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model
normalitzat)
7- Original i fotocòpia del rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament
expressat i identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any 2015 al propietari de l’habitatge.
8- Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat)
9.- Certificats bancaris dels saldos, de tots els comptes dels membres de la unitat familiar, del
últim trimestre anterior a la petició.
4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament
La dotació total d’aquesta subvenció per a l’exercici 2016 serà la que determini el pressupost,
consignats a la partida pressupostària ....“Transferència per ajuts socials majors de 65 anys”
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i, els criteris de
priorització i valoració de les sol·licituds d’accés es determinaran d’acord amb el següent:
Atenent la priorització i l’ordre que s’indica a continuació:
a) Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers
dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud
b) Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i
que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, declara així per l’ICASS
c) Dones víctimes de violència de gènere
d) Unitats de convivència que acreditin ingressos fins a 0,94 vegades l’IRSC
e) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 0,95 i 1,5 vegades l’IRSC
f) Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 1,6 i 2,33 vegades l’IRSC
Després de l’aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la
sol·licitud al registre.
5è.- Sol·licitud, tramitació i pagament
Per sol·licitar la subvenció cal adreçar-se a l’AOC d’aquest Ajuntament en horaris d’oficina i es
facilitaran els impresos pertinents.
El període de presentació de les sol·licituds de l’1 de març fins 31 de maig 2016.
A partir de data 1 de juny de 2016 s’examinarà la documentació aportada i, si és necessari
completar la mateixa, es farà un requeriment al sol·licitant concedint 10 dies per subsanar la
sol·licitud, amb indicació de que en cas contrari, se’l tindrà per desistit i així es declararà de
l’avaluació efectuada.
La competència per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern, que
resoldrà abans del 30 d’agost de 2016.
La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat
amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, podrà ser recorreguda potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que s’ha dictada en el termini d’un mes o bé impugnar-la
directament davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. No es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.
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El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data 30 de setembre de 2016 mitjançant
transferència bancària al número de compte que consti a la sol·licitud.
6è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament.
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents:
• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb
les bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini
establert.
• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els
quals el beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri
pertinents. Revisió de la subvenció La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser
modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé
sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import de la subvenció, en els
supòsits següents:
• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics,
que sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat.
• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar,
en el termes de les bases i dins els terminis per fer-ho.
Renúncia de la subvenció
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o
de l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas
contrari, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
Reintegrament de la subvenció percebuda
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès
de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la
procedència de reintegrament.
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat
les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment.
7è. Obligacions fiscals
Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions legalment
establertes.
8è.- Règim Sancionador.
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims
sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de
Subvencions.
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9è. Publicitat
La publicitat de les Bases Reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva publicitació
en el Butlletí Oficial de l’Estat, al tauler d’edictes, a la web de l’Ajuntament, al portal de
transparència i una referència al Diari municipal de l’Ajuntament.
10è.- Altres
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent.
Disposició addicional única.
Aquestes Bases entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016, segons el previst a l’article 65 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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ORDENANÇA 30
Bases particulars per l'atorgament de l'ajuda econòmica equivalent al 75%
de la quota íntegra de l’IBI, als habitatges ocupats per persones que
acreditin una situació econòmica social vulnerable, segons dictamen de
Serveis Socials
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut .
La finalitat d’aquests ajuts és que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles no suposi un
agreujament de les condicions de vida d’aquelles persones del municipi que pateixen una
situació econòmica més desfavorida.
Per això l’objecte dels present ajuts és el pagament de d’un 75 % de l’import de l’Impost sobre
béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim
d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels
beneficiaris amb dret a acollir-s’hi.
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i
eventual i la vigència del qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit.
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la
mateixa finalitat procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics.
Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu
atorgament, així com a la limitació pressupostària. Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici
del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte
de concessió.
2n.- Destinataris
Podran sol·licitar la subvenció les persones que són subjectes passius de l'impost sobre béns
immobles com a propietaris de l'immoble o se'ls repercuteixi la quota dels rebuts del lloguer, i
tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un llindar
d'ingressos referenciat amb el IRSC, sempre que es tracti del seu habitatge habitual.
3r.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció
Podran sol·licitar l’ajut econòmic els subjectes passius que compleixin els requisits següents:
-

Ser titular (propietari o llogater) de l'habitatge habitual i que tinguin incorporats com,a
màxim, una plaça d'aparcament i un traster i ser el subjecte passiu de l'Impost sobre Béns
Immobles.
L’objecte del tribut sigui el seu habitatge habitual.
Que consti empadronat a l’Ajuntament de l’Escala des de la data de meritació de l'impost (1
de gener de cada any) i fins a la data de formalització de la sol·licitud.
Estar al corrent de les obligacions tributàries a l'Ajuntament de L'Escala.
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-

Que el subjecte passiu i les persones que convisquin amb ell no tinguin altres propietats,
immobles, immobles arrendats excepte de l'habitatge habitual.
Que el bé immoble que constitueixi l’habitatge habitual no tingui un valor cadastral superior
a 37.000,00 euros.
Que l’habitatge no superi els 140 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades
cadastrals
Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar:
Membres
unitat familiar:
1
2
3
4 o més

Llindar Ingressos
(bruts/any):
IRSC + 25 %
IRSC + 50 %
IRSC + 75 %
2 x IRSC

e) Quan un dels membres de la família te un grau de discapacitat superior al 33% o
dependència a partir del Grau I, s'aplicarà com a llindar d'ingressos bruts el tram
immediatament superior al que li correspondria normalment.
f) A les respectives convocatòries s'establirà la quantia de l'IRSC vigent en cada
moment, en funció de la seva actualització per la Llei Pressupostària de la
Generalitat.
g) Ésser subjecte passiu de l'impost sobre Béns immobles pel seu habitatge habitual, en la
data de meritació de la quota subvencionada.
h) En el cas dels llogaters, tenir repercutit l'IBI en el rebut de lloguer del domicili habitual, en la
data de meritació de la quota subvencionada.
i) Les unitats de convivència, no podran superar la quantitat de 100,00 euros en l'import de la
base d'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF.
Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents:
- S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un
domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.
- Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència es prendrà com a base
la suma de les quantitats que constin a les caselles 430 i 445 de la Declaració de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques 2014 o les equivalents de les versions declaracions més
modernes; en el cas de no haver presentat la declaració d’IRPF, es prendrà com a base els
ingressos bruts menys les despeses fiscalment deduïbles.
- S'entén per habitatge habitual als efectes de l'atorgament de la subvenció aquell en el que
estigui empadronat el beneficiari de la subvenció l'u de gener de l'any de la quota a
subvencionar.
- IRSC: Indicador de la renda de suficiència de Catalunya. Actualment és vigent el de 2015,
amb un valor de 7.967,76 euros (14 pagues) en futures convocatòries serà actualitzat al que
estigui vigent en aquell moment.
- Es considera llogater a efectes de la present ajuda, aquella persona o unitat familiar que fa ús
d'una vivenda en la qual està empadronat/ada i que n'ostenta un contracte de lloguer formal
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vigent. El llogater haurà de provar el pagament i/o repercussió del pagament de l'impost sobre
béns immobles en el rebut de lloguer.
4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament
La quantia de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'IBI de
l'habitatge habitual corresponent a l'exercici en què es publicarà la convocatòria, i aplicant un
75 % per determinar l'import de l'ajut.
La dotació total d’aquesta subvenció serà la que determini el pressupost, consignats a la
partida pressupostària que s'indicarà a la convocatòria.
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i, els criteris de
priorització i valoració de les sol·licituds d’accés es determinaran d’acord a l’ordre d’entrada de
la sol·licitud al registre.
No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
5è.- Convocatòria, sol·licitud, tramitació i pagament
A) Convocatòria
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s'ajustarà a allò que
disposen aquestes Bases.
2. A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat per presentar en el termini
establert a la convocatòria pública.
B) Sol·licitud
1. A la sol·licitud hi ha de constar:
-

-

-

Nom, cognoms, NIF del sol·licitant, telèfon, email i adreça.
Indicació si és propietari/a o llogater/a.
Identificació de les persones que visquin en el mateix habitatge.
Declaració de responsable, segons les circumstàncies referides a 1 de gener de l'exercici
en què es merita la quota a subvencionar de:
o D'haver tingut, el sol·licitant i les persones convivents, en l'exercici anterior, uns
ingressos bruts inferiors al llindar que especificarà la convocatòria pública
corresponent, equivalent sempre a un coeficient de l'IRSC.
o D'ésser subjecte passiu de l'IBI o be de tenir repercutida la quota de l'impost en el
lloguer.
o Estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament. A aquest
efecte es considera que està al corrent de pagament aquella persona que tingui
formalment aprovada i estigui complint un amb fraccionament o ajornament de
pagament.
Autorització expressa dels sol·licitant i les persones amb qui convisqui, a l'Ajuntament, per
dur a terme les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la
finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels
requisits per a l'atorgament de la subvenció.
Lloc, data i signatura del sol·licitant.
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2. Documentació que s'haurà d'adjuntar:
En tots els casos:
-

Sol·licitud degudament complimentada segons indicacions de l'apartat anterior.
Dades bancàries del compte, en el model oficial, degudament complimentat i signat per
l'interessant o pel seu representant legal i degudament validada per l'entitat bancària on
estigui obert el compte en què es realitzi la transferència associada a la subvenció.
Certificats bancaris dels saldos, de tots els comptes dels membres de la unitat familiar, del
trimestre anterior a la petició

En cas de persones discapacitades o amb dependència:
-

Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de discapacitat o de la
targeta acreditativa o resolució de dependència, en el cas de que un dels convivents
empadronats es correspongui amb el criteris assenyalats.

En cas de ser llogater amb IBI repercutit:
-

-

L'original o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer de l'habitatge.
Original del rebut de lloguer on consti concretament la quantia repercutida de l'IBI o del
rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament expressat i identificat el
pagament de l’IBI al propietari de l'habitatge i de l’any que correspongui segons
convocatòria.
En cas de canvi de domicili habitual dins l'exercici de la quota subvencionada, s'haura de
presentar també la còpia del nou contracte de lloguer i dels rebuts que hi consti la
repercussió de l'impost.

3. La sol·licitud de subvenció i els documents a adjuntar s'haurà d'adreçar-se a l'OAC d’aquest
Ajuntament en horaris d’oficina i es facilitaran els impresos pertinents o en qualsevol de altra
modalitat prevista a la normativa del procediment administratiu comú.
4. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les Bases Reguladores de la
subvenció.
C) Resolució
1. La resolució sobre l'atorgament d'aquesta subvenció serà adoptada per la Junta de Govern
Local.
2. El termini màxim per resolució serà de 6 mesos des de la finalització de la convocatòria.
3. La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat
amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, podrà ser recorreguda potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que s’ha dictada en el termini d’un mes o bé impugnar-la
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. No
es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
4. Transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà
desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
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D) Pagament
1. El termini de pagament serà el estableixin les normes municipals vigents.
2. El pagament s'efectuarà, mitjançant transferència bancària al compte expressament indicat
pel beneficiari
6è. Incompatibilitats
1. Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts que, per aquest mateix concepte, hagin
percebut els beneficiaris en aquest exercici.
2. L'ajut no serà acumulable amb les bonificacions o subvencions pel mateix concepte que
estiguin en vigor.
7è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament.
Revocació de la subvenció
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents:
• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb
les bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini
establert.
• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els
quals el beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri
pertinents.
Revisió de la subvenció
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la
concessió prèvia d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut,
bé sigui en relació a l’import de la subvenció, en els supòsits següents:
• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics,
que sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat.
• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar,
en el termes de les bases i dins els terminis per fer-ho.
Renúncia de la subvenció
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o
de l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas
contrari, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
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Reintegrament de la subvenció percebuda
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès
de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la
procedència de reintegrament.
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat
les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment.
8è. Obligacions fiscals
Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions legalment
establertes.
9è.- Règim Sancionador.
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims
sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la normativa
aplicable en règim de subvencions, la Llei Pressupostària i la Llei General Tributària.
10è. Publicitat
La publicitat de les Bases reguladores d'aquest ajut s'efectuarà mitjançant la seva publicació en
el Butlletí Oficial de l'Estat, al tauler d'edictes, a la web de l'Ajuntament i una referència al Diari
Municipal de l'Ajuntament.
10è.- Altres
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent.
Disposició addicional única.
Aquestes Bases entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017, segons el previst a l’article 65 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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ORDENANÇA 31
Bases particulars per l’atorgament de l’ajuda econòmica al 100% de la
quota íntegra de l’ibi, als habitatges inscrits en el parc immobiliari per
lloguer social.
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut .
El municipi de l’Escala té dificultats per donar resposta a la necessitat d’habitatges de lloguer,
especialment de lloguers a preus assequibles a persones amb baixa capacitat econòmica, és
per aquest motiu que l’Ajuntament ha decidit incentivar als propietaris d’habitatges que els
posin a disposició per a ser llogats a través de lloguers socials.
Es tracta per tant de donar ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a
persones que cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a
la borsa de lloguer social comarcal o altres sistemes equiparables prèviament determinats per
l’Ajuntament. La concessió serà equitativa al temps en que es mantingui la cessió durant l’any
fiscal.
Es concedirà un ajut del 100% de la quota de l’impost.
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i
eventual i la vigència del qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit.
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la
mateixa finalitat procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics.
Estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condiciona el seu
atorgament, així com a la limitació pressupostària. Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici
del reintegrament inherent a l’ incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte
de concessió.
2n.- Destinataris
Podran sol·licitar la subvenció les persones que són subjectes passius de l'impost sobre béns
immobles com a propietaris de l'immoble i l'hagin posat a disposició de lloguer social a través
de l’Oficina Comarcal d’Habitatge o servei municipal d’habitatge, si s’escau.
3r.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció
Podran sol·licitar l’ajut econòmic els subjectes passius que sigui/n titular propietari de
l'habitatge sobre el que es demana l'ajut i el posi a disposició de l’administració, com a parc
públic a través d’una oferta de lloguer social.
Que el lloguer de l'habitatge hagi esta aprovat per l’Organ municipal competent.
Que la quota de l'Impost sobre Béns Immobles s'hagi abonat en període voluntari i no s’hagi
repercutit la quota de l'Impost de Béns Immobles a l'inquilí.
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4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament
La quantia de la subvenció serà del cent per cent quan el contracte correspongui amb l’any
natural. Ens cas de que sigui inferior a l’any natural es prorratejarà en funció dels mesos de
vigència del contracte.
La dotació total d’aquesta subvenció serà la que determini el pressupost, consignats a la
partida pressupostària que s'indicarà a la convocatòria.
5è.- Convocatòria, sol·licitud, tramitació i pagament
A) Convocatòria
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s'ajustarà a allò que
disposen aquestes Bases.
2. A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat per presentar en el termini
establert a la convocatòria pública.
B) Sol·licitud
1. A la sol·licitud hi ha de constar:
-

Nom, cognoms, NIF del sol·licitant, telèfon, email i adreça.
Lloc, data i signatura del sol·licitant.

2. Documentació que s'haurà d'adjuntar:
En tots els casos:
-

Sol·licitud degudament complimentada segons indicacions de l'apartat anterior, que haurà
de presentar-se a cada convocatòria.
Dades bancàries del compte, complimentant la fitxa de creditors oficial.

3. Quan es faci constar expressament, per acord contractural podrà considerar-se que la
peticio ha estat efectuada de manera automàtica. Si no, la sol·licitud de subvenció i els
documents a adjuntar s'haurà d'adreçar-se a l'OAC d’aquest Ajuntament en horaris d’oficina i es
facilitaran els impresos pertinents o en qualsevol de altra modalitat prevista a la normativa del
procediment administratiu comú.
4. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les Bases Reguladores de la
subvenció.
C) Resolució
1. La resolució sobre l'atorgament d'aquesta subvenció serà adoptada per la Junta de Govern
Local.
2. El termini màxim per resolució serà de 6 mesos des de la finalització de la convocatòria.
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3. La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat
amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, podrà ser recorreguda potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que s’ha dictada en el termini d’un mes o bé impugnar-la
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de 2 mesos. No
es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
4. Transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà
desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
D) Pagament
1. El termini de pagament serà el estableixin les normes municipals vigents.
2. El pagament s'efectuarà, mitjançant transferència bancària al compte expressament indicat
pel beneficiari
6è. Incompatibilitats
1. Aquesta subvenció és incompatible amb altres ajuts que, per aquest mateix concepte, hagin
percebut els beneficiaris en aquest exercici.
2. L'ajut no serà acumulable amb les bonificacions o subvencions pel mateix concepte que
estiguin en vigor.
7è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament.
Revocació de la subvenció
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents:
• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb
les bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini
establert.
• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els
quals el beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri
pertinents.
Revisió de la subvenció
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la
concessió prèvia d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut,
bé sigui en relació a l’import de la subvenció, en els supòsits següents:
• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics,
que sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat.
• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar,
en el termes de les bases i dins els terminis per fer-ho.
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Renúncia de la subvenció
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o
de l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas
contrari, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
Reintegrament de la subvenció percebuda
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès
de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la
procedència de reintegrament.
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat
les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment.
8è. Obligacions fiscals
Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions legalment
establertes.
9è.- Règim Sancionador.
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims
sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la normativa
aplicable en règim de subvencions, la Llei Pressupostària i la Llei General Tributària.
9è. Publicitat
La publicitat de les Bases reguladores d'aquest ajut s'efectuarà mitjançant la seva publicació en
el Butlletí Oficial de l'Estat, al tauler d'edictes, a la web de l'Ajuntament , al portal de
transparència i una referència al Diari Municipal de l'Ajuntament.
10è.- Altres
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent.
Disposició addicional única.
Aquestes Bases entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017, segons el previst a l’article 65 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- 251 -

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ORDENANÇA 32
ORDENANÇA PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES
I EDIFICIS EN EL MUNICIPI DE L’ESCALA
I.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de L’Escala, conscient de la necessitat de renovació del parc edificat en el
municipi, i amb la finalitat de fomentar-la, vol amb aquesta ordenança aconseguir l’adequada
habitabilitat, i la millora de l’estètica del municipi.
En relació amb els requisits de les actuacions, es preveu un programa flexible d’intervenció en
els immobles, si bé es delimiten línies de condicions mínimes que evitin finançar actuacions poc
adequades, supèrflues o contraproduents.
CAPITOL I : DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
L’objecte de la present Ordenança és establir i regular de forma integral les ajudes
econòmiques que amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de L’Escala es reconeixen per
a les actuacions de rehabilitació dels habitatges, incloses en el Nucli Antic.
Article 2.
L’àmbit de les disposicions contingudes a la present Ordenança és el territori del Municipi de
L’Escala, en concret les produïdes en el Nucli Antic del municipi (àmbit de les claus 1 i 2 al
perímetre delimitat per la Ronda del Pedró i Ave Maria).
Article 3.
L’execució de les accions que siguin definides en el projecte o documentació adjunta a la
sol·licitud de llicència serà requisit imprescindible per a l’obtenció de la subvenció i el seu
incompliment serà motiu de denegació.
CAPITOL II : OBJECTE
Article 4.
Als efectes del finançament regulat per la present Ordenança, s’entendrà per actuacions
protegibles de rehabilitació aquelles que havent obtingut la llicència/comunicació efectiva dels
Serveis d’Urbanisme de L’Escala, tinguin per objecte:La rehabilitació de façanes de l’immoble.
CAPITOL III : TIPUS D’AJUDES
Article 5. Ajuda a la rehabilitació de façanes.
L’import de la subvenció serà com a màxim un 25% del pressupost de les obres que es destinin
a aquest fi amb un màxim de 5.000,00 € per edifici, més l’import abonat en concepte d’impost
de construcció i taxa per llicencia d’obres, de les obres que s’hagin de realitzar.
.
Article 6. Ajuda a la supressió d’elements externs en façana (antenes individuals,unitats
externes intercanviadors de calor...)
L’import de la subvenció serà com a màxim un 25% del pressupost de les obres que es destinin
a aquest fi amb un màxim de 1.000 €, més l’import abonat en concepte d’impost de construcció
i taxa por llicencia d’obres, de les obres que s’hagin de realitzar sempre i quan l’acció sigui
exclusiva sense rehabilitació.
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CAPITOL IV : DOCUMENTACIÓ
Article 7.
D'acord amb eles Bases d'Execució del Pressupost i en aplicació de les normes en elles
contingudes, la Junta de Govern Local aprovarà les bases reguladores i la convocatòria per a
l'atorgament de les subvencions.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de L’Ajuntament de L’Escala amb el
model oficial que a aquest efecte serà editat i que haurà d’anar acompanyat de la següent
documentació:
• Sol·licitud degudament complimentada.
• Fotografia de l’estat exterior de la façana.
• Croquis acotat de l’estat actual i reformat de la façana.
• Memòria descriptiva de l’actuació que es pretén dur a terme.
• Pressupost detallat de las obres en mesurament i preu unitari de cada partida, firmat pel
promotor i constructor, especificant materials a utilitzar i colors d’acabats exteriors. Serà requisit
indispensable assenyalar el termini d'execució de les obres.
• Si es tracta d’edificis plurifamiliars, acord de la junta de propietaris.
• Fotocòpia del DNI i NIF en el cas de persones físiques, i fotocòpies del CIF en el cas de
Comunitats de Propietaris.
• Certificat d’estar al corrent d’obligacions amb l’Ajuntament de L’Escala.
• Llicència d’obres o document que acrediti haver-la sol·licitada, i imprès de pagament de taxes
municipals.
• Còpia de l’escriptura de propietat (en cas de ser arrendatari de l’habitatge a rehabilitar, haurà
d’aportar contracte d’arrendament i autorització escrita del propietari per efectuar les obres).
CAPITOL V : TRAMITACIO D’EXPEDIENTS
Article 8.
Les sol·licituds de reconeixement de les ajudes regulades en la present Ordenança es
formularan pels interessats en el model que a l’efecte s’estableixi i acompanyades de la
documentació detallada a l’article anterior.
Article 9.
Els serveis d’urbanisme desenvoluparà i gestionarà l’establert a la present Ordenança,
ubministrant informació als interessats, realitzant la tramitació d’expedients i confeccionant les
propostes de subvenció, que hauran de ser aprovades per la Junta de Govern Local.
Article 10.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no va acompanyada de la documentació establerta a
l’article 12 de la present Ordenança, es requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies,
esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fes, se’l
tindrà per desistit de la seva petició, i s’arxivarà l’expedient prèvia resolució a l’efecte.
Article 11.
El termini màxim de realització de las obres es el que indiqui la llicència o bé la comunicació
corresponent.
No obstant això, prèvia autorització raonada, l’òrgan competent podrà autoritzar una ampliació
del termini.
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El promotor que no hagi acabat les obres en el termini fixat a la cèl·lula de qualificació
provisional, quedarà decaigut en els seus drets, i s’arxivarà l’expedient mitjançant resolució de
l’òrgan competent.
Article 12.
Durant la realització de les obres, el promotor de l’actuació haurà de col·locar en lloc visible de
l’obra un cartell segons model establert per l’Ajuntament de L’Escala més el cartell del Pla de
Barris si s’escau..
Article 13.
El Departament Tècnic podrà inspeccionar, en qualsevol moment, les obres objecte de
subvenció, amb la finalitat de comprovar-ne l’adequació al projecte i a les condicions
establertes pel reconeixement de la subvenció.
Article 14.
Acabades les obres, el promotor ho comunicarà a l’Ajuntament de L’Escala, per a la pràctica de
l’oportuna inspecció i l’atorgament de la subvenció, prèvia presentació de la llicència d’obres
atorgada per aquest Ajuntament.
Article 15.
L’habitatge la rehabilitació del qual hagin obtingut ajuda a càrrec de l’Ajuntament de L’Escala,
no podrà ser objecte d’una nova ajuda per la mateixa actuació fins passats cinc anys des de
l’atorgament de la subvenció, llevat de casos excepcionals com ara incendis, enderrocs o un
altre tipus de catàstrofe.
Article 16.
L’incompliment d’algun dels requisits necessaris per a l’obtenció de l’ajut de rehabilitació pel
promotor determinarà la seva impossibilitat per sol·licitar nova qualificació per realitzar obra de
rehabilitació en el mateix immoble durant cinc anys.
Així mateix, quan l’expedient s’arxivi, por no haver aportat el promotor els documents, o
esmenat els defectes en els terminis atorgats, no podrà sol·licitar l’ajut de rehabilitació durant
cinc anys a partir de la resolució d’arxiu de les actuacions.
Quan es comprovi que les ajudes atorgades hagin estat destinades pel beneficiari a un fi
diferent del previst o es verifiqui l’incompliment de les condicions establertes en aquesta
Ordenança, l’òrgan competent acordarà la revocació total de la subvenció, amb el
reintegrament de les quantitats percebudes més els seus interessos legals des de la seva
percepció.
Els tècnics municipals exerciran un control del pressupost presentat per a la rehabilitació per tal
d’evitar el frau en l’augment del valor del mercat i faran les correccions oportunes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La present Ordenança s’ajustarà a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre
i les convocatòries corresponents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Les sol·licituds de subvenció de rehabilitació que a la entrada en vigor de la present Ordenança
no hagin obtingut subvenció, es regularan pel disposat en aquesta Ordenança.
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DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
La present Ordenança, que consta de 17 articles, una disposició addicional, una disposició
transitòria, i dues disposicions finals, entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament.
Aquestes bases se sotmetran a informació pública per a la formulació d’al·legacions, durant el
termini de vint dies hàbils, mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació i fent-hi una referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art. 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals. En el supòsit de què no es
presenti cap reclamació, l’aprovació esdevindrà definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou
acord.
La resolució d’al·legacions es farà per resolució de la Presidència de la Corporació.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
Es faculta la Alcaldia perquè, en desenvolupament i execució del present acord, adopti les
mesures necessàries per garantir-ne l’efectivitat.
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ORDENANÇA 33
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN FORMA
DE BEQUES INDIVIDUALS AL TRANSPORT PER ALS JOVES
ESTUDIANTS DE L’ESCALA
1.- OBJECTE
Les regidories d’Ensenyament, Joventut i Serveis Socials, per tal d’incentivar que els joves del
nostre municipi continuïn amb la seva formació en el període post obligatori, i conscients de les
dificultats que aquests tenen al no impartir-se al municipi de l’Escala un cicle formatiu de grau
mitjà i/o alguna modalitat de batxillerat, ha valorat la necessitat d’habilitar recursos que els
ajudin a pal·liar les despeses de desplaçaments durant el curs escolar.
L’objecte d’aquestes bases és facilitar un ajut econòmic per col·laborar amb les despeses de
transport d’aquells estudiants que no poden cursar un cicle formatiu de grau mitjà o modalitat
de batxillerat que no s’impateixi a l’Escala.
Aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament
dels ajuts per desplaçaments durant el curs escolar.
2.- NATURALESA I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Els ajuts objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són
lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent
o per aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors
ni es poden al·legar com a precedent.
El procediment de concessió és el de convocatòria i concurrència pública.
3.- BENEFICIARIS
Podran concórrer a les convocatòries d’aquestes bases les persones que reuneixin els
següents requisits:
•

Tenir entre 16 i 20 anys en el moment de presentar la sol·licitud, i aquesta haurà d’anar
signada per el seu representant legal, pare, mare o tutor/a. En cas de separació o
divorci, el podrà presentar aquell que tingui assignada la guàrdia i custòdia segons
sentencia judicial.

•

Estar empadronat/da i residir efectivament a l’Escala en l’actualitat, i durant un període
mínim d’un any anterior a la presentació de la sol·licitud. S’admetrà com a excepció al
període de residència, als menors que per causa de separació o divorci (segons
sentència judicial) dels seus progenitors/tutors hagin canviat de domicili en un període
inferior a l’any.

•

Estar cursant un cicle formatiu de grau mig (CFGM) o d’alguna modalitat de batxillerat
que no s’imparteixi al municipi de l’Escala.
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4.- IMPORT DE L’AJUT
L’import de l’ajut tindrà una dotació individual única i per un import màxim de 200€ per
estudiant. El qual es podrà minorar proporcionalment en funció del número de sol·licituds.
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del crèdit
assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les
condicions i quantia de les ampliacions serà el determinat específicament en cada
convocatòria.
5.- CONVOCATÒRIA
La Junta de Govern Local aprovarà una convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions
en règim de concurrència pública. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris
que s’assignaran així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de
resolució.
Els crèdits assignats a cada convocatòria podran incrementar-se a conseqüència de la
generació, incorporació o ampliació de les partides pressupostàries que les financin, sempre
que hagin estat aprovades abans de la resolució de concessió.
La Junta de Govern serà l’òrgan responsable de la tramitació i resolució del procediment per a
l’atorgament de les subvencions, així com per resoldre totes les qüestions, dubtes i al·legacions
que es plantegin sobre l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases i de la resta de normes que
en el seu desenvolupament aprovi.
Dels acords de convocatòria i de concessió de subvencions se’n donarà compte al Ple de la
Corporació en la propera sessió plenària que es celebri
La convocatòria, d’acord amb l’art. 17.3.b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, s’haurà
de publicar en la BDNS i un extracte de la mateixa es publicarà en el BOP de la província i el
tauler d’anuncis de la Corporació.
6.- SOL·LICITUDS
6.1.- Lloc: Les persones que vulguin acollir-se a aquests ajuts hauran de presentar les
sol·licituds de subvenció al registre d’entrada municipal de l’Escala (Oficina d’atenció al ciutadà,
c/Pintor Joan Massanet, 34). Així mateix, també podran presentar-les per qualsevol altre mitjà
dels previstos a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
6.2.- Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
6.3.- Documentació: Les sol·licituds (model normatiu web) hauran d’anar signades per
l’interessat/da i/o pel representant legal del mateix, si és menor i caldrà adjuntar-hi la següent
documentació:
a. Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i documentació que acrediti la representació que
ostenta de l’entitat.
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b. Certificat d’empadronament i convivència.
c. Document acreditat de la inscripció i pagament de la matrícula del curs que és objecte
de la subvenció.
d. Full de creditor (segons model facilitat per l’Ajuntament) degudament compliment.
e. Sentència judicial de separació/divorci, si s’escau.
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar previ requeriment per a la subsanació de
deficiències en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut
aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’ens
local ha desistit de la seva sol·licitud. Si l’últim dia de la presentació de la documentació
d’esmena de defectes coincideix amb dissabte o festiu, el termini finalitzarà el dia hàbil següent.
7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
El pressupost municipal preveurà, si s’escau, les quantitats globals que es destinaran a aquest
tipus d’ajuts i que constaran a la corresponent convocatòria. La distribució individualitzada
d’aquestes quantitats es farà d’acord amb el que figura al punt quart d’aquestes bases.
Es crearà una comissió tècnica per revisar les sol·licituds presentades i valorar el repartiment
que s’escaigui així com la conseqüent proposta d’atorgament dels ajuts la qual es sotmetrà a
l’aprovació de la Junta de Govern Local.
La Comissió tècnica estarà formada per:
- President: el/la interventor/a de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
- Vocals: un/a tècnic/a de serveis socials i un d’educació de la pròpia entitat.
- Secretari: el/la tècnic/a de subvencions de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
Les subvencions municipals són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
8.- RESOLUCIONS
La resolució i notificacions de les sol·licituds es farà mitjançant acord de Junta de Govern Local,
que s’adoptarà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
En tot cas, una vegada transcorreguts 6 mesos des de l’inici del procediment, sense haver-se
notificat la resolució als interessats, s’ha d’entendre la petició desestimada per silenci
administratiu.
Els ajuts s’entenen fixats en l’import que figuri en la resolució de la concessió a efectes del
pagament.
En l’acord de resolució del procediment es podrà minorar la quantitat màxima per tal d’atendre
la totalitat de les sol·licituds presentades.
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9.- FORMA DE PAGAMENT
La tramitació del pagament de les subvencions s’iniciarà a partir de la presentació de tota la
documentació requerida a la convocatòria i després de l’aprovació de concessió d’ajut
econòmic per acord de Junta de Govern Local.
La forma i distribució del pagament es determinarà a l’acord de concessió dels ajuts.
10.- RÈGIM JURÍDIC
Tot allò que no estigui contemplat en les presents Bases el marc normatiu que regirà serà el
següent:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
- La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Més la resta de l’ordenament jurídic que pogués ser d’aplicació.
- Les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de l’Escala
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Es faculta l’Alcalde President de l’Ajuntament de l’Escala per a adoptar les disposicions
necessàries per a l’aplicació i desplegament del que preveuen aquestes Bases i per aprovar
models documentals de procediment. En el supòsit que es formulin al·legacions durant el
termini d’informació pública de les bases o que, una vegada aprovades definitivament, s’hi
interposi recurs, el Ple de l’Ajuntament de l’Escala serà l’òrgan competent per resoldre’l.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquestes bases derogaran qualsevol norma anterior d’igual o inferior rang.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra i definitiva en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i restaran vigents fins que se n’acordi la seva
modificació o derogació.
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