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Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r. Fet imposable

1. L’impost sobre béns immobles és un tribut municipal directe i de caràcter real, el fet imposable del
qual està constituït per:

a) La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins del terme municipal.
b) La titularitat d'un dret d'usdefruit o de superfície sobre els béns immobles de naturalesa rústica

o urbana dins el terme municipal.
c) La titularitat d'una concessió administrativa sobre els béns immobles de naturalesa rústica o

urbana dins el terme municipal.
d) La titularitat d'una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics, l'exercici de la

qual requereix l'afectació de béns immobles de naturalesa urbana o rústica dins del terme
municipal.

2. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa urbana els que defineix amb aquest caràcter
l'article 62 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

3. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa rústica els que defineix amb aquest caràcter
l'article 63 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 2n. Subjectes passius

En són subjectes passius 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 siguin:

a) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin drets reals
d'usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni siguin
afectes a la prestació de serveis públics la gestió dels quals s'efectuï en la forma de concessió
administrativa.

b) Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics dins el terme municipal.
c) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles  urbans o rústics dins el terme

municipal.
d) Titulars d'una concessió administrativa sobre béns immobles subjectes a l’impost, o sobre els

serveis públics a què estiguin afectats.

Article 3r. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions

tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst   a la Llei
General Tributària.

6. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, l'adquirent ha
de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris i recàrrecs pendents per
aquest impost, segons el que disposa l’article 76 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
S’entendrà, a aquests efectes, per deutes tributaris la suma de les quotes inicialment liquidades per
Impost sobre béns immobles i si s’escau el recàrrec imposat per l’Entitat Metropolitana per a
finançar el transport.
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.

7. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de superfície sobre els
béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de respondre del pagament dels
deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost. El límit de l’afecció és el mateix
establert al punt anterior.

8. El procediment per exigir a l’adquirent el pagament dels deutes tributaris pendents, a que fan
referència els punts 6 i 7, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment legal de
pagament a l’actual propietari.
Serà preceptiu declarar fallit el crèdit de l’Ajuntament contra el transmitent, amb caràcter previ a la
declaració d’afecció del bé.

9. Quan siguin dos o més els copropietaris en règim de pro-indiviso d’un bé immoble, respondran
solidàriament del pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article 34 de la Llei General
Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a qualssevol
dels obligats.

Article 4t. 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 als serveis educatius i
penitenciaris. Així mateix i sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït, les carreteres, els
camins, altres vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic.

b) Els que, essent propietat del municipi, estan afectats a l'ús o els serveis públics.
c) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a

l'explotació de les esmentades línies.
e) Els de naturalesa urbana i de base imposable inferior a 6001,01 Euros.
f) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base imposable

corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 1.202,02
Euros.
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g) Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, en tant mantinguin la seva
condició de centres total o parcialment concertats, sempre que el titular cadastral coincideixi
amb el titular de l’activitat.

h) Aquells dels quals siguin titulars les fundacions i associacions que compleixin els requisits
establerts a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i sempre que no es tracti de
béns cedits a tercers mitjançant contraprestació, estiguin afectes a les activitats que
constitueixin el seu objecte social i no s'utilitzin principalment en el desenvolupament
d'explotacions econòmiques que no constitueixin el seu objecte o finalitat específica.

i) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes a l'article 64 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

2. Les exempcions han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no pot
al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.

3. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal es sol·licita abans que
la liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data d’acreditament del tribut concorrien els requisits
exigits per al seu gaudiment.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 90 per cent en la quota
de l'impost, de conformitat amb l'article 74 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps d'urbanització o de construcció i un
any més a partir de l'acabament de les obres. L'esmentat termini no pot ésser superior a tres anys
a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció.
Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents requisits:

a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracti, la qual es
farà mitjançant certificació del Tècnic-Director competent de les mateixes, visat pel Col·legi
Professional.

b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels Estatuts de la Societat.

c) 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 a l’AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.

d) La sol·licitud de la bonificació es pot formular des que es pot acreditar l'inici de les 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'atorgament de la qualificació definitiva.

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, d'acord amb l'art. 33.4 de la Llei
20/1990, de 19 de desembre, de Cooperatives.

4. Són d'aplicació a la concessió de bonificacions les previsions contingudes en els punts 2 i 3 de
l'article 4 d'aquesta ordenança.

Article 6è. Reduccions

Quan es porti a terme la revisió de valors cadastrals, s’aplicaran durant un període de nou anys les
reduccions previstes a la Llei 53/1997, de 27 de novembre.
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Article 7è. 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 la
manera que la Llei preveu.

2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, en la imposable les reduccions que
legalment s’estableixin.

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 8è. Tipus de gravamen i quota

El tipus de gravamen serà el 0,875  per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0.775 per
cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base
liquidable el tipus de gravamen.

Article 9è. 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 resti
supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents.
Així mateix les alteracions que, d’acord amb l’aprofitament urbanístic experimentin els béns
immobles, per canvis de naturalesa o d’aprofitament, tindran efectivitat en l’exercici següent a
aquell en que tingueren lloc.

4. Quan l’Ajuntament conegui de la conclusió d’obres que originen una modificació de valor cadastral,
respecte al que figura en el seu padró, liquidarà l’IBI en la data en que la Gerència Territorial del
Cadastre notifiqui el nou valor cadastral al titular.

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 que 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 IBI a raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.

Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés

1. Als efectes previstos a l'art. 77 de la Llei 39/1988, els subjectes passius, estan obligats a presentar
declaracions d’alta, baixa o variació per les alteracions d'ordre físic, econòmic o jurídic en els béns
immobles que tinguin transcendència a efectes d'aquest impost.

2. Les declaracions d’alta es presentaran en el Cadastre, o en l’Ajuntament, acompanyades de la
documentació reglamentària precisa per a l’assignació del valor cadastral. En cas de presentar-se
en l’Ajuntament, els tècnics municipals realitzaran les tasques de la seva competència en virtut del
Conveni de col·laboració subscrit amb el Cadastre i donaran trasllat del resultat de les mateixes a
la Gerència Territorial en el format establert per aquesta.

3. Les declaracions de modificació de titularitat jurídica del bé es podran presentar davant
l’Ajuntament, acompanyades de còpia de l’escriptura pública que formalitza la transmissió.
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Quan la transmissió de domini es formalitzi en escriptura pública o es sol·liciti la seva inscripció en el
Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, l’interessat
quedarà eximit de l’obligació de presentar la declaració, sempre que al document hi consti de
manera indubitada la referència cadastral.

4. Si l’Ajuntament coneix de la modificació de la 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, donarà trasllat de les variacions al Cadastre.

5. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per
acollir-s'hi han d'ésser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal indicar, així
mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim.

6. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a valors-
rebut com les liquidacions per ingrés directe.

7. 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 del dia
següent al de la notificació expressa o al de la finalització del període d'exposició pública dels
padrons corresponents.

8. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que dins el
termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte
impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l'alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense
prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o bé
demostri fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.

9. El període de cobrament per als valor-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 pel Reglament
General de Recaptació, que són:

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent.
b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent.

10. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari sense que el deute s'hagi satisfet, s'iniciarà el
període executiu, el que comporta l'acreditament del recàrrec del 20 per cent de l'import del deute
no ingressat, així com el dels interessos de demora corresponents.
El recàrrec serà del 10 per cent quan el deute s'ingressi abans que hagi estat notificada al deutor la
providència de constrenyiment.

Article 11è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes a
l'article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració delegada.

2. Les modificacions de titularitat es sol·licitaran a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària, el qual
tramitarà el canvi de nom, si s'escau, per delegació de la Direcció General del Cadastre.
En particular, quan l’ORGT conegui de les transmissions de propietat per haver rebut informació
del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la
Gerència Territorial del Cadastre.

3. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al punt anterior podran presentar-se en
l’Ajuntament o en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.
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Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran
les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent al Cadastre.

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la
Diputació.

Article 12è. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2001  i
començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2002 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 l'àmbit d'aquesta
Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1r. 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, industrials, comercials i de serveis.

Article 2n. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es refereix l'article
33 de la Llei General Tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les
activitats que originen el fet imposable.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb l’Hisenda Pública

Article 3r. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels
deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions

tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.

6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.

7. L'Interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del
titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas
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que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes de l’impost existents en la data d'adquisició de l'explotació
econòmica.

Article 4t. Exempcions

1. Estan exempts de l'impost:

a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, així com els seus respectius
Organismes autònoms de caràcter administratiu.

b) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Tractats o
Convenis Internacionals .

c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats de Previsió Social regulades
per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades.

d) 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, y els
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre,
estiguessin en règim de concert educatiu.

e) Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per a
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin.

f) A l'empara del que preveu l'article 58 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de
Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General,
estaran exemptes les fundacions i associacions per l'exercici d'aquelles activitats que
constitueixin el seu objecte social o finalitat específica, no generin competència deslleial i
els seus destinataris siguin una col·lectivitat genèrica de persones.

g) La Creu Roja.

2. Els beneficis regulats en les lletres d), e) i f) de l'apartat anterior tindran caràcter pregat i es
concediran, quan procedeixi, a instància de part.

3. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de presentar, juntament amb la
declaració d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà
l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

4. Les exempcions de caràcter pregat que siguin sol·licitades 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.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. De conformitat amb l’establert a la nota comú primera a la secció segona de les tarifes de
l’impost, els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en aquesta
secció, satisfaran durant els cinc primers anys el 50 per 100 de la quota de tarifa corresponent.
Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts cinc anys des de la primera
declaració d’alta.

2. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de
Cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de les Cooperatives, llurs Unions,
Federacions i Confederacions, així com les Societats Agràries de Transformació.
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3. Els subjectes passius que tinguin dret a les bonificacions regulades en els apartats anteriors,
per complir els requisits establerts per al seu gaudiment, aplicaran la bonificació corresponent
en la pròpia autoliquidació.

4. En aquest impost no s’apliquen altres reduccions que les establertes en les seves tarifes i
instrucció.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, així com el coeficient de població
i els índex de situació aprovats per aquest Ajuntament i regulats als articles 7 i 8 de la present
Ordenança.

Article 7è. Coeficient de població

D'acord amb el que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, el coeficient de
població a aplicar sobre les quotes mínimes municipals fixades en les Tarifes de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques queda establert en el 1,550 per a totes les activitats exercides en aquest
terme municipal.

Article 8è. Índexs de situació

Als efectes del que preveu l'article 89 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, les vies públiques
d'aquest municipi no es classifiquen en categories fiscals, raó per la que no es fixa cap índex de
situació.

Article 9è. Període impositiu i acreditament

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta,
en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any
natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte
quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb
l'any natural, en el supòsit del qual les quotes se calcularan proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de
l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament.
Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i
aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII  de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de
presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes
a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o
aportació de branca d’activitat de què es tracti . En conseqüència,  respecte de l’any en el qual
tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes
pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.

3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades,
l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles.
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Article 10è. Règim de declaració i d'ingrés

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions
de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, 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 recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el
termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte
impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament
General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà la
via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei General Tributària.

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute
en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute
tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que disposa
l'article 58.2.c) de la Llei General Tributària.

6. Quan l'Ajuntament tingui atribuïdes les competències en matèria de gestió censal, segons
l'establert en l'article 92.1 de la Llei 39/1988, l'impost s'exigirà en règim d'autoliquidació amb els
impresos aprovats a l'efecte per l'entitat local.

Article 11è. Comprovació i investigació

Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat aquest
les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les
liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o
alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de
tributació per quota municipal.

Article 12è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes a
l'article 10 seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. Quan l'Administració Estatal hagi autoritzat que la Diputació dugui a terme la gestió censal,
l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les funcions necessàries per a mantenir i
actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.
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3. La presentació de declaracions d’alta, baixa i variació es farà mitjançant l’imprès aprovat per
l’Organisme de Gestió Tributària, i seguint el procediment establert en els articles següents.

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en
la Diputació.

Article 13è. Declaracions d’alta.

1. Les altes per inici d’activitat s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant la presentació de
una declaració-liquidació que inclourà els elements tributaris que configuren l’activitat i la
determinació del deute tributari a ingressar.
També s’exigiran en règim d’autoliquidació les declaracions de variació per metres quadrats de
terrenys o edificacions venuts, regulades en la nota comú 1ª al grup 833 de la secció primera
de les tarifes de l’impost, així com les declaracions de variació per nombre d’espectacles
celebrats, regulades en la nota comú als epígrafs 951.1, 965.2 i 965.5, de la mateixa secció.

2. Les altes per inici d’activitat s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant la presentació de
una declaració-liquidació que inclourà els elements tributaris que configuren l’activitat i la
determinació del deute tributari a ingressar

3. L’autoliquidació es podrà presentar per l'interessat o el seu representant, en qualsevol de les
oficines de l'Organisme de Gestió Tributària, on es prestarà al contribuent tota la assistència
necessària per a la pràctica de les seves declaracions.

4. Quan l'autoliquidació es presenti en el període reglamentàriament fixat, que és dintre dels deu
dies hàbils immediatament anteriors a l'inici de l'activitat, pot succeir:

a) Que l'obligat faci l'ingrés del deute en el mateix moment de la presentació de la declaració o en
el termini fixat en l'abonaré que s'hi expedirà. En aquest supòsit satisfarà el deute sense cap
recàrrec.

b) Que l'obligat no satisfaci el deute en el període voluntari de pagament, referit a l'apartat a). En
aquest supòsit, transcorreguda la data per pagar sense recàrrec, fixada a l'abonaré, s'iniciarà
el període executiu.

5. Quan l'autoliquidació es presenti fora del termini reglamentàriament fixat, a què es refereix el
punt 4, sense requeriment previ, pot succeir:

a) Que l'obligat faci l'ingrés del deute, al temps de presentar l'autoliquidació. En aquest supòsit,
s'aplicaran els recàrrecs previstos a l'article 61.3 de la Llei General Tributària, i en el seu cas,
l'interès de demora corresponent.

b) Que l'obligat no efectuï l'ingrés al presentar l'autoliquidació. En aquest supòsit, s'iniciarà el
període executiu en el moment de presentar l'autoliquidació, i s'exigiran al deutor els recàrrecs
previstos a l'apartat a) anterior i el recàrrec de constrenyiment.

6. L'inici del període executiu determina el meritament del recàrrec del 20 per cent i dels
interessos de demora. No obstant, quan el deute tributari no ingressat se satisfaci abans que
hagi estat notificada al deutor la providència de constrenyiment el recàrrec serà del 10 per cent i
no s'exigiran interessos de demora.
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Article 14è. Declaracions de baixa

1. Les declaracions de baixa por cessament en l’activitat s’han de presentar en el termini d’un mes
a comptar des de la data en què aquest es va produir.

2. Quan la data declarada com cessament sigui anterior al termini indicat en el punt anterior,
aquesta data haurà de ser provada pel declarant.

3. Si el cessament es produeix abans de l’últim trimestre de l’any, el contribuent podrà sol·licitar la
devolució a què es refereix l’apartat 2 de l’article 10è d’aquesta Ordenança.

Article 15è. Declaracions de variació

1. Quan es modifiquen les dades amb les quals figura matriculat , el contribuent ha de presentar
una declaració de variació, en el termini d’un mes des que es produeixi aquesta  modificació i
produirà efectes en la matrícula de l’any següent.

2. Amb caràcter general, les oscil·lacions en més o menys dels elements tributaris no superiors al
20 per 100 no alteraran la quantia de les quotes per les quals es vingui tributant. Quan aquestes
fossin superiors al percentatge esmentat, tindran la consideració de variacions i hauran de ser
declarades en la forma i terminis fixats en l’apartat anterior.

3. Quan un qualsevol dels elements tinguts en compte per al càlcul de les quotes experimenti una
oscil·lació superior als percentatges assenyalats en els punts anteriors, la declaració de variació
que ha de fer-se haurà de contenir la situació de tots els elements tributaris en el moment en
què s’ha produït l’oscil·lació que es declara.

Article 16è. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de Mar, a 20 de desembre
de 2001 i començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2001 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.
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Ordenança Fiscal núm. 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1r. Fet imposable

1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut municipal directe, que grava la titularitat
dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la
seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran
aptes els vehicles 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 per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o
carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

b) Els remolques i semirremolques arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilos.

Article 2n. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de
circulació.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de
les seves relacions amb l’Hisenda Pública

Article 3r. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
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c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.

Article 4t. Exempcions i bonificacions
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 a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris
o membres amb estatus diplomàtic.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, que pertanyin
a la Creu Roja.

e) Els cotxes dels invàlids la tara dels quals no sigui superior a 300 kg. i que per construcció no
puguin assolir en pla una velocitat superior a 40 km/h., projectats i construïts especialment -i
no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitats físics. Els adaptats
per a la seva conducció per persones amb discapacitat física, sempre que la seva potència
sigui inferior a 14 o 17 cavalls fiscals i pertanyin a persones minusvàlides o discapacitades
físicament, amb un grau de minusvalia inferior al 65 per 100, o igual o superior al 65 per 100,
respectivament. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d’aquesta exempció no
podran gaudir-la per més d’un vehicle simultàniament.

f) Els vehicles de potència inferior a 17 cavalls fiscals, que siguin destinats a ser utilitzats com
autoturismes especials per al transport de persones amb minusvalia en cadira de rodes, bé
directament o prèvia la seva adaptació. A aquests efectes es consideren persones amb
minusvalia a qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 por 100, d’acord
amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la
qual s’estableixen a la Seguretat Social les prestacions no contributives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior els interessats hauran de
justificar la destinació dels vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les
persones que es transporten amb el vehicle pel qual es sol·licita l’exempció, així com del
tipus de minusvalia que els afecta.

g) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió
administrativa atorgada pel municipi de la imposició.

h) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2. S’estableix una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics als que es refereix l’article 1
del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.

3. S’estableix una bonificació del 60 per cent per els vehicles que tinguin una antiguitat superior a
30 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació, si aquesta no
es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

4. Per a gaudir del beneficis fiscals a què es refereixen les lletres e), f) i h) de l’apartat 1, així com
els apartats 2 i 3 d’aquest article els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici.
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Article 5è. Quota tributària

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
esembre, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,69. 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. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en
aquest municipi serà el següent:

POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES
Turismes
Turismes de menys 8 cavalls fiscals 21,33 €
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 57,59 €
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 121,58 €
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 151,44 €
De més de 20 cavalls fiscals 189,28 €
Autobusos
De menys de 21 places 140,78 €
De 21 a 50 places 200,50 €
De més de50 places 250,63 €
Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 71,46 €
De 1.000 a 2.999 Quilog. C.U. 140,78 €
De més de 2.900 a 9.999 Quilog. C.U 200,50 €
De més de 9.999 Quilogr. C.U. 250,63 €
Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 29,86 €
De 16 a 25 cavalls fiscals 46,93 €
De més de 25 cavalls fiscals 140,78 €
Remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica
De mesnys de 1.000 quilograms de càrrega útil 29,86 €
De 1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega útil 46,93 €
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 140,78 €
D'altres vehicles
Ciclomotors 7,47 €
Motocicletes fins a 125 cc. 7,47 €
Motocicletes més de 125 fins a 250 cc 12,80 €
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 25,60 €
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 51,19 €
Motocicletes de més de 1.000 cc 102,38 €

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V
del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, el qual deroga l’article 260
del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3ª. de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de
desembre.

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.
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En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament General de Vehicles pel que respecta als
diferents tipus de vehicles.

Article 6è. Període impositiu i acreditament de l'impost

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta
adquisició.

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

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en
l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.

4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins a la data en
què es produeix la baixa en el Registre de Trànsit.

5. Quan la baixa té 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 en el punt 4, li correspon percebre.

Article 7è. Règims de declaració i d’ingrés

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

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri
la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina
gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o
reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà
els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que
s'escaigui i la realització de la mateixa. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva
compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el Document Nacional
d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.

3. Proveït de la declaració-liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost
resultant de la mateixa a l'oficina gestora, o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el
pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de
declaració.

4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, els subjectes passius haurà d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al
cobrament.

Article 8è. Padrons

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes
anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de cobrament
que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i
per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de
pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
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2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà
mitjançant el sistema de padró anual. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades
del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes,
baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres
informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l'Ajuntament.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini d’un mes comptat des de la data
d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas,
formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la
Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a
cadascun dels subjectes passius.

Article 9è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.

2. La declaració-liquidació de l'impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions de
vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària ubicada a la Prefectura de
Trànsit. En aquest lloc es podrà fer l'ingrés corresponent o bé, en el supòsit que prèviament s'hagi
ingressat en entitat col·laboradora, es verificarà l'import de l'autoliquidació. Si l'import ingressat fos
incorrecte, l'Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació complementària que procedeixi.
En tot cas, la comprovació que el pagament s'ha fet en la quantia correcta precedirà a l'acte de
matriculació per part de Trànsit.

3. L'Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de padró
comunicarà Trànsit i procedirà a l'actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la
Diputació.

Article 10è. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de Mar en data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003, 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 l'àmbit d'aquesta
Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 1r. Fet imposable

1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i
directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els
terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi,
limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

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

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

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

4. 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.

5. 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 el Reial Decret 1084/1991, de 15 de juliol, sobre societats
anònimes esportives.

6. 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 la
transmissió de les operacions citades en els apartats 4 i 5.

Article 2n. Subjectes passius

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual
es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es
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refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi
o transmeti el dret real de que es tracti.

2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es
constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física
no resident a Espanya.

Article 3r. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels
deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions

tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.

Article 4t. Beneficis fiscals

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

a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a

conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.

d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric
Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars
de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació
dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins el primer
grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha estat
inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de
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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, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres Entitats locals a les
quals pertany aquest Ajuntament, així com llurs organisme autònoms de caràcter
administratiu.

b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels
seus organismes autònoms de caràcter administratiu.

c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfic docents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades

per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels Segurs Privats.
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o

convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a

aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.

1. Es concedirà una bonificació del 20 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini,
que afectin al domicili habitual realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents en primer grau i
adoptants. S’entén com a domicili habitual en el qual s’està empadronat amb una
anterioritat superior a 1 any a la data de defunció.
Els subjectes passius hauran de sol.licitar la bonificació a que es refereix aquest apartat
dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança.

Article 5è. 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.

2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable
a cada cas concret, fixat a l'article 6.1 d'aquesta Ordenança, pel nombre d'anys al llarg dels
quals s'ha manifestat l'increment del valor.

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de
l'Impost sobre Béns Immobles.

No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest
impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels
terrenys fixat per la Gerència Territorial del Cadastre.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de
l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat.

4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al valors
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes
següents:
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A) Usdefruit

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2
per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total
del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim
del 10 per cent del valor total.

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior
a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió
de plena propietat subjecta a condició resolutòria.

B) Us i estatge

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

C) Nua propietat

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

D) Altres drets reals

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

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny
o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de
superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 7 d’aquesta Ordenança,
s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part
del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a
l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les
normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels
béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

8. Quan es fixin, revisin o modifiquin valors cadastrals es prendrà, s’aplicarà una reducció del 40
per cent dels nous valors cadastrals durant els cinc primers anys d’efectivitat d’aquest.

- Primer any (1999):   40 per cent
- Segon any (2000):   40 per cent
- Tercer any (2001):   40 per cent
- Quart any   (2002):   40 per cent
- Cinquè any (2003):  40 per cent
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Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants de la
fixació, revisió o modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferiors als vigents fins
aleshores.

Article 6è. Tipus de gravamen i quota

1. D'acord al que preveu l'article 108.2 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de l'increment
real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que
resulti del quadre següent:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys
3,1.

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys  2,8.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys 2,7.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys  2,7.

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de  22 per cent.

Article 7è. Període de generació i acreditament

1. L'impost s'acredita:

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa
de mort, en la data de la transmissió.

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

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava
l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data
de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment
anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou
fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.

3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la
de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del
seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.

Article 8è. Nul·litat de la transmissió

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc
la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu
tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués
produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la
resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del
Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la
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resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi
haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal
mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà
d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es
liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a
reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de
l'apartat primer.

Article 9è. Règim de gestió.

1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar autoliquidació, excepte quant el terreny –encara
que sigui de naturalesa urbana en el moment de meritament de l’impost – no tingui fixat valor cadastral
com a bé urbà en aquell moment.

2. En cas que l’obligat tributari no conegui el valor cadastral del sòl en la data d’acreditament de l’impost i
l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar l’autoliquidació, el
subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de
l’Administració.

3. Tant l’autoliquidació com, si s’escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que
l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per
practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i
tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la
referència cadastral.

5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els
contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per
practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.

6. Els òrgans gestors giraran, si s’escau, una liquidació complementària d’acord amb les dades
consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els antecedents que hi hagi a
l’Administració.

7. Aquesta autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data
en què es produeixi l’acreditament de l’impost:

a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any

a sol·lcitud del subjecte passiu.

8. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització  del fet
imposable en els mateixos terminis:

a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu,
sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o
que transmet el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol onerós,
l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es
tracti.

9. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  26

Pàgina  26 de 12856128

en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet
imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a
remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o
negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

10. Els notaris estaran alliberats de complir el deure de subministrar informació, previst a l’apartat anterior
quan hagin suscrit un Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, o am bl’ORGT, en execució del qual
resultin facultats per assistir, en al pràctica d’autoliquidacions, als subjectes passius quan hagin atorgat un
document públic en la Notaria.

Article 10è. Règim de notificació i d’ingrés.

1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d’aquest impost, si no hi
escau l’autoliquidació, les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis
de pagament i els recursos procedents.

2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la
notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.

3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un mitjà diferent de la
declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.

Qualsevol notificació que s’hagi intentant en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se
n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret.

4. Amb caràcter general, l’ingrés s’efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establert al
Reglament General de Recaptació.

5. Sense perjudici del què estableix l’apartat anterior, els Notaris que assisteixin els obligats en la
pràctica de l’autoliquidació, podran percebre l’import del deute, actuant com a col·laboradors socials, a
l’empara del que autoritza l’article 96 de la Llei General Tributària. En aquest cas, el Notari haurà
d’ingressar en l’Ajuntament les quotes recaptades, en la forma i temps que estableixi el Tresorer.

Article 11è. Comprovació i investigació.

1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2. 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 qual es desenvolupa el règim
sancionador tributari.

La manca de presentació de les declaracions o els documents a què fan referència, respectivament,
els apartats 1 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ a
requeriment de l’Administració tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta,
constitueixen infraccions greus.

Article 12è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes
als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les
liquidacions corresponents.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats
en la Diputació.

Article 13è. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de Mar en data 14 de novembre
de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, regirà 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 l'àmbit
d'aquesta Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm.  5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r. Fet imposable

1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o
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 construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.
b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant les que modifiquen la seva disposició interior com les que modifiquen

el seu aspecte exterior.
d) Alineacions i rasants.
e) Obres de fontaneria i de clavegueram.
f) Qualsevol  altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra o

urbanística.

Article 2n. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques
i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, propietàries dels
immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguin
propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà contribuent el qui tingui la condició
de propietari de l'obra.

2. Tenen 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, si no són els
mateixos contribuents.

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de
les seves relacions amb l’Hisenda Municipal.

Article 3r. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels
deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions

tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.

6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.

7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del
titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas
que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes d'IAE existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica.

Article 4t. Exempcions, bonificacions i reduccions

Estan exempts de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra
de les que siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant
subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió
es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de
conservació

Article 5è. Base imposable

La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la
instal·lació o l'obra.

Article 6è. Quota tributària

1. El tipus de gravamen serà el 2,9 cent.

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

Article 7è. Acreditament

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 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. El sol·licitant d'una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres esmentades a
l'article 1r, punt 2, d'aquesta Ordenança haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el
projecte i el pressupost d'execució estimat.

2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practicaran la liquidació provisional. Quan no es
presenti projecte visat pel Col·legi Oficial corresponent, serà competència dels tècnics
municipals la determinació de la base imposable.
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3. La quantificació del cost de les obres pels tècnics municipals es referenciarà als mòduls vigents,
si haguessin estat aprovats i publicats amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència urbanística.

4. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades  i del seu cost real
efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si
s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva
corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que
correspongui.

5. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en les entitats
col·laboradores de la recaptació en els terminis fixats pel Reglament General de Recaptació.

Article 9è. Comprovació i investigació

1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2. 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.

3. Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d'especial transcendència per a la gestió
de l'impost la presentació de les declaracions exigides per la normativa vigent i recollides a
l'article  8 d'aquesta Ordenança.

Article 10è. Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes
als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats
en la Diputació.

Article 11è. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de Mar en data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 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.
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Ordenança Fiscal núm. 6

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.i), 20.3.j), 20.3.k),
20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals (LRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà
en els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic enumerats a l’article 2
d’aquesta Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 20.3.a) de la
LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa setena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, o cisternes on es recullin les aigües
pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a
la tarifa vuitena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les públiques, a
l’empara del previst a l’article 20.3.c) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa
sisena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

d) Vertit i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic local, a
l’empara del previst a l’article 20.3.d) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa
novena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.e) de la
LRHL. Les quanties de la taxa, s’estableixen a les tarifes primera i quinzena de l’article 6 d’aquesta
Ordenança

f) Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de càrrega o
elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques locals, per a donar
llums, ventilació, accés de persones o entrada d’articles a soterranis o semisoterranis, a l’empara
del previst a l’article 20.3 i) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa onzena de
l’article 6 d’aquesta Ordenança

g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius tancats,
terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions semblants,
voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana, a l’empara del previst a
l’article 20.3.j) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa dotzena de l’article 6
d’aquesta Ordenança

h) Tirats, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol
altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de distribució o de
registre, transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que
s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre els
mateixos, a l’empara del previst a l’article 20.3. k) de la LRHL. Les quanties de la taxa
s’estableixen a les tarifes primera i tercera de l’article 6 d’aquesta Ordenança

i) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) de la LRHL. Les quanties de la taxa
s’estableixen a la tarifa tretzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

j) Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara del previst a
l’article 20.3.p) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa catorzena de l’article 6
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d’aquesta Ordenança
k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o mercaderia, en

terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) de la LRHL. Les quanties de la
taxa s’estableixen a les tarifes tercera, quarta i quinzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

l) Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i passadissos
sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com per al pas del bestiar, a
l’empara del previst a l’article 20.3.t) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa
desena de l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius 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’atorguin les llicències d’ocupació, o
els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la Hisenda Pública

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. 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 necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

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

Tarifa primera. Subsòl. EUROS
TRANSFORMADORS INSTAL.LATS EN EL SUBSOL DE LA VIA PUBLICA O TERRENYS
COMUNALS

 

-          Fins a 25 KVA per any
74,167902 €

-          De 25 KVA fins a 100 KVA per any
111,251852 €

-          Més de 100 KVA fins a 200 KVA per any
143,458224 €

-          Més de 200 KVA, per any
179,322779 €

CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA ENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS
I SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTSD DE TENSIO

 

Tributaran anyalment per metre lineal  
-           Fins a 4 mm2  de secció, per cada cable

0,009340 €
-           De 5 a 10 mm2  de secció, per cada cable
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0,013075 €
-           De 10 a 50 mm2  de secció, per cada cable

0,016189 €
-           De 50 a 120 mm2  de secció, per cada cable

0,019302 €
-           De 120 a 240 mm2  de secció, per cada cable

0,025840 €
-           De 240 a 500 mm2  de secció, per cada cable

0,038604 €
-           De 500 a 1000 mm2  de secció, per cada cable

0,051680 €
-           De més de 1000 mm2  de secció, per cada cable.

0,064444 €
Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes esmentades
afectades del coeficient multiplicador2.

 

CONDUCCIONS D’AIGUA  

-          Per cada metre lineal de canonada, fins a una polzada de xarxa de distribució d’aigües, per any
0,032066 €

-          Per cada metre lineal de canonada, superior a una polzada de xarxa de distribució d’aigües, per
any. 0,064444 €

OCUPACIO DEL SUBSÒL DE LA VIA PUBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB ALTRES
CONSTRUCCIONS O INSTAL.LACIONS.

 

                   - Pagaran per m3 i any
0,716046 €

Tarifa primera. Sòl i vol  

TRANSFORMADORS INSTAL.LATS A LA VIA PUBLICA OCUPANT-NE SÒL I VOL  

-          Fins a 25 KVA per any
107,593668 €

-          De 25 KVA fins a 100 KVA per any
143,458224 €

-          Més de 100 KVA fins a 200 KVA per any
179,322779 €

-          Més de 200 KVA, per any
215,187335 €

CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AERIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I
SENSE PASAR DE 50.000 VOLTS.

 

Pagaran anualment i per metre lineal:  
-           Fins a 4 mm2  de secció, per cada cable

0,009651 €
-           De 5 a 10 mm2  de secció, per cada cable

0,012765 €
-           De 10 a 50 mm2  de secció, per cada cable

0,016189 €
-           De 50 a 120 mm2  de secció, per cada cable

0,019302 €
-           De 120 a 240 mm2  de secció, per cada cable

0,025840 €
-           De 240 a 500 mm2  de secció, per cada cable

0,038604 €
-           De 500 a 1000 mm2  de secció, per cada cable

0,051680 €
-           De més de 1000 mm2  de secció, per cada cable.

0,064444 €
Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa esmentada
afectada del coeficient multiplicador 2.  
CAIXES D’ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRE O ARMARIS DE CONTROL,
COMANDAMENT I PROTECCIO PER A TENSIONS  
-          Fins a 500 volts, per any

17,901146 €
-          Mes de 500 volts, per any

35,989086 €
-          Per cada mòdul o aïllador, per any

0,012453 €
-          Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòdul i per any

0,311324 €
-          Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòdul i per any
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0,716046 €

-          Per cada pal o columna, de qualsevol material, a l’any
0,311324 €

-          Per cada cavallet de ferro, per any
0,373589 €

-          Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any
0,031133 €

-          Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any
0,093397 €

-          De volum fins a 5 decímetres cúbics a l’any
1,058503 €

-          De volum superior a 5 decímetre cúbics, a l’any.
3,580230 €

BASCULA  
-          Per cada pesada a les bàscules petites

0,155662 €
-          Fins a tres tones de límit

1,992476 €
-          De més de 3 tones fins a 10 rones

2,988713 €
-          De més de 10 tones endavant

4,981188 €
TANQUES DE PUBLICITAT  
Ocupació de la via pública per tanques amb finalitat publicitària, per cada m2 o fracció:  
-          Mensualment

3,300037 €
-          Anualment

32,906976 €
APROFITAMENTS PERMANENTS  
- Tendals i instal·lacions anàlogues per m2 o fracció a l'any

0,840575 €
- Aparells automàtics que voli sobre la via pública  
a)       Per metre lineal o fracció i fins a 0,50 m. De volada a la via pública, a l’any.

8,592550 €
b)       Per metre lineal o fracció i quan la volada passi de 0,50 m. A l’any

12,888825 €
-          Claraboies, reixes a la voravies, lluernes i pantalles receptores per metre lineal o fracció a l’any.

1,432092 €
-          Boques d’entrada de líquid combustible, per cada unitat i any

7,160458 €
-          Claraboies, reixes a la voravies, lluernes i pantalles receptores per metre lineal o fracció a l’any.

4,981188 €
-          Aquests mateixos visibles des de la via publica, per metre lineal i any

1,774548 €
-          Rètols-bandera, per cada m2 o fracció a l’any

0,716046 €
-          Aparells sortints per crear temperatura diferent de la de l’ambient per aparell i any.

10,740688 €
APROFITAMENTS TRANSITORIS  

-          Apuntalament de façanes:  

a)       En edificis en situació urbanística regular, el primer any per metre lineal.
1,432092 €

b)       Els quatre anys següents
0,965105 €

c)       En edificis subjectes a la nova alineació, per cada metre lineal i any
2,864184 €

d)       Els quatre anys següents
2,117005 €

-          Mostres, figurins, mercaderies i qualsevol altres objectes col.locats a les voravies, façanes o a
qualsevol altre lloc visibles des de la via pública, per cada m2 o fracció, a l’any. 8,592550 €
-          El mateix però que  no sobresurtin de la línia de façana, o que estigui a menys de 0,20 m. De
distància d’aquessta, si estan en comunicació directa a la via pública 1,432092 €
-          Taulells o tancs per a la venda de gelats situats a l’exterior dels edificis, per m2 o fracció,
temporada 8,592550 €
-          Taulells dels bars, cafès, tavernes o establiments similars, que facin front a la via pública i que
permetin el servei de consumicions al públic situat a les voravies, per m.l. o fracció i any. 2,117005 €
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-          Taquilles on s’expedeixin  entrades per a espectacles, que facin front a la via pública, per taquilla
i any 2,117005 €

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació pública, no
s’aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic
de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Article 7è. Acreditament

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades
a l ’article anterior.

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

Article 8è. 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

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es
pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament
especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en
el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han
determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local,
caldrà presentar una declaració complementària en el termini d’un mes comptat des de la data en
què es coneix la variació.

5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa
s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament
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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.

6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.

Article 10è. Notificacions de les taxes

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

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

Article 11è. Infraccions i sancions

1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Article 12è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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 que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 7

TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e , 20.3k. i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat que es regirà per la present
Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl,  subsòl  o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat o una part important del veïnat.

Article 3r. Subjectes passius

1. 1.Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d’aigua, de
subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, com també les empreses que
exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 4t. Responsables

3. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica de España, S.A.  es consideren
englobades en la compensació en metàl⋅lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article
4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España,
segons la redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.

Article 6è. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, 1,5 per cent dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses
explotadores assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
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2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació
obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de
subministrament els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes empreses a
conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer,
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors,
equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels
serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada
pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses
poden rebre.

b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu.
c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits
en l’apartat anterior.

d) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.
e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge.
f) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest

article.

4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar:
a) Per les quantitats facturades, en concepte d’interconnexió, a altre operador que no té xarxa

pròpia.
Perquè procedeixi la minoració, l’operador que utilitza una xarxa aliena ha d’estar sotmès a la
taxa regulada en aquesta Ordenança

b) Per les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat
objecte d’anul⋅lació o rectificació.
No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits.

5. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de
subministraments,  són compatibles amb l’Impost sobre Construccions d’Obres i Instal·lacions i
amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les que les esmentades empreses hagin de ser
subjectes passius.

6. La taxa prevista en aquesta Ordenança haurà de ser satisfeta per les empreses prestadores de
serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat tant quan siguin propietaris de la
xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, com en el
supòsit que utilitzin xarxes que pertanyin a un tercer.

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés

1. S’estableix el règim d’autoliquidació.

2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es perllonguen a varis
exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril
de cada any la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici
immediatament anterior.
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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. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, que es
notificarà als interessats als efectes pertinents.

Article 8è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Canet de Mar, a 17 de novembre de 1999, regirà a partir d’1 de gener de l’any  2000 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 8

TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT DE LES VORERES

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58, 20.3.f) i 20.4.h) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i
qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres que es regirà per la present
Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial per l’obertura de
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via
pública, que s’especifica en les tarifes que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius 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’atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 4t. Responsables

5. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

6. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament especial descrits a l’article 1
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a
continuació:

Tarifa. Obertura de rases a la via pública Euros
a) Voreres pavimentades, per m2 o fracció 0,310800 €
b) Voreres no pavimentades, per m2 o fracció 0,259000 €
c) Calçada de carrers pavimentats, per m2 o fracció 0,310800 €
d) Calçada de carrers no pavimentats, per m2 o fracció 0,207200 €
e) Dret de connexió a la xarxa general de clavegueram, per habitatge 41,958000 €
f) Dipòsit per obertura de rases en vorera 80,808000 €
g) Dipòsit per obertura de rases en paviment o ciment 80,808000 €
h) Dipòsit per obertura de rases en paviment asfàltic 80,808000 €

Article 7è. Acreditament

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment dels aprofitaments especials
regulats a l’article 6.

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 8è. Període impositiu

El període impositiu serà el temps durant el qual es du a terme l’aprofitament especial.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en
el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

Article 10è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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 i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any
s’incrementarà el preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 9

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58, 20.3.g) i 20.3.q) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, eficiacions o
cerques, en vies públiques locals que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

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

a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues

b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o provisionals,
en vies públiques locals

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius 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’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4t. Responsables

7. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

8. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària

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

Tarifa 1.- Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
enderrocs, puntals, cavallets i altres instal·lacions



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  44

Pàgina  44 de 12856128

1) Ocupació de la via pública amb enderrocs, terra, sorra, materials de construcciói anàlegs,
per dia i m2 0,26 €
2) En el supòsit que aquests materials estiguin protegits amb tanques o que aquests es
construeix limitant la via pública amb el tancat o amb materials, se satisfarà per tanca o
ocupació i per dia i m2 0,21 €
3) Ocupació de la via pública mitjançant contenidors, per dia 1,76 €
Tarifa 2.- Tancament de la circulació a la via pública.
2.1 – Que obliguen al tall de la via a la circulació de vehicles:
 A.- Carrers fins a 4 metres:
Fins a 6 hores 25,90 €
Fins a 12 hores 41,44 €
Per dia 51,80 €
B.- Carrers de 4 a 6 metres
Fins a 6 hores 36,26 €
Fins a 12 hores 51,80 €
Per dia 62,16 €
C.- Carrers més de 6 metres
Fins a 6 hores 46,62 €
Fins a 12 hores 56,98 €
Per dia 72,52 €
2.2.- Que suposen una restricció de pas determinats tipus de vehicles i/o dels vianants,
El 50% de l’apartat anterior.
2.3.- La fiança per ús de senyalització, per senyal 20,72 €
2.4.- Reserva d’espai públic d’estacionament per càrregues i /o treballs. Per m2 i dia 0,93 €

Normes particulars d’aplicació de les tarifes

a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a partir
del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les
quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent.

b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del
tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25% per cent:
durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent.

c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es
liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria.

Article 7è. Acreditament

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.

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

Article 8è. Període impositiu

1. El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial.

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.
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Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.

2. Sense perjudici del previst al punt anterior, quan l’aprofitament especial es realitzi al llarg de varis
exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre cada any. Amb la finalitat de
facilitat 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.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi
consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es
pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.

4. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, i les
autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si n’hi
havia, aquestes es notificaran  als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin.

5. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de
l’import ingressat.

6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant
l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.

Article 10è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius per tal 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 que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
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en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 10

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE
VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per 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 2n. 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 3r. 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.

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 què donin accés
aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.

Article 4t. Responsables

9. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

10. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta
Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6è. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

Tarifa 1.-  Entrada de vehicles en edificis particulars
- Per entrada individual, fins a 3 places ............................................................................................ 41,23 €
- Per entrada comunitària:

De 4 a 10 places ............................................................................................................ 89,40 €
De 11 a 25 places ........................................................................................................ 170,87 €
De 26 a 50 places ........................................................................................................ 239,80 €
De 51 places endavant ................................................................................................ 341,98 €

Tarifa 2.- Tancament de la circulació a la via pública
- Autorització tancament circulació a la via pública, a  petició de particular, fins a 1 hora ..... ................. 13,67 €
- Més d’una hora i fins a vint-i-quatre hores ...................................................................... ..... ................ 34,86 €

Article 7è. Acreditament

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta Ordenança.

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

Article 8è. 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.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

4. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no
pogués tenir lloc el seu gaudiment  , procedirà la devolució de l’import satisfet.

Article 9è. 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 corresponent 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.
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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 durant l’última desena del període de pagament voluntari.

Article 10è. Notificacions de les taxes

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

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

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Article 12è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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 que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
17 de novembre de 2001, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 11

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc
mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els supòsits
previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius 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’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2.       La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. 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 l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària

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

Tarifa 1.- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tendals,
parasols i altres objectes anàlegs. Euros
-   Taules i cadires, tendals, parasols i altres objectes anàlegs,  
    amb finalitat lucrativa, per m2 i temporada (15 d'abril al 31 d'octubre) 12,43 €
-   Taules i cadires, tendals, parasols i altres objectes anàlegs  
    amb finalitat lucrativa, per m2 i temporada (1 de novembre al 14 d'abril) 7,77€
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Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per a

obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col⋅locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres

elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires,
es prendrà la superior com a base de càlcul.

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el
període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització
administrativa es consideren anuals.

Article 7è. Acreditament

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.

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

Article 8è. Període impositiu

1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació de la
via pública mitjançant  taules i cadires amb finalitat lucrativa.

2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent 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.

Article 10è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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 que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  52

Pàgina  52 de 12856128

Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà
el preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança fiscal núm. 12

TAXA PER A  LA UTILITZACIÓ  DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE PROPIETAT
MUNICIPAL.

Article 1r.  Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de les instal·lacions esportives que
s'especifiquen en les tarifes que es contenen a l'annex corresponent, que es regirà per aquesta
Ordenança.

Article 2n.  Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa La utilització de les instal·lacions esportives municipals o la
prestació dels serveis i activitats, d’acord amb les quotes establertes a l’annex final d’aquesta
ordenança.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius 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 utilització de les instal·lacions esportives municipals, o
la prestació dels diferentes serveis o activitats recollides a l’annex final.

Article 4r.  Quantia

1. La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté a
l'annex per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, o la prestació dels diferents serveis
o activitats.

2. La tarifa d'aquesta taxa serà la que figura a l'annex final.

Article 5è. Acreditament.

1. La taxa s’acreditarà quan es sol·liciti l’autorització per a la utilització de les instal·lacions esportives
municipals, o la prestació dels diferents serveis o activitats.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització.

3. Quan s’ha produït la utilització de les instal·lacions, o la prestació dels diferents serveis o activitats
sense sol·licitar llicència, l’acreditamnent de la taxa té lloc en el moment de l’inici de la utilització de les
instal·lacions o la prestació dels serveis o activitats.

Article 6è. Règim de declaració i ingrés.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, prèvia autorització per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals o la prestació dels serveis o activitats referits a l’annex final.
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. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
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Artícle 7è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament.

Disposició final.

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003. El  seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)

Annex de tarifes taxa per  la utilització de les instal·lacions esportives municipals

1 . Per cada hora d'utilització del Pavelló esportiu o pista d’hoquei .......................... 21,76 €
2. Per cada hora d’utilització de la Carpa Municipal................................................ 21,76 €



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  55

Pàgina  55 de 12856128

Ordenança Fiscal núm. 13

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS
SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  que es regirà
per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

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

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a
gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles
34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5.è Beneficis fiscals

1. 1.L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa
quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta
Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària

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

Tarifa primera. Aprofitaments generals
Apartat primer:  Parades i atraccions, comprensiu de:
* Casetes: Queden incloses en aquesta modalitat les parades tipus: tir, pesques, curses de camells,
xurreries i similars.
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* Atraccions infantils mecàniques: Hi queden incloses les atraccions tipus: cavallets, valadors,
miniescalèxtric, babys i similars:
* Atraccions infantils no mecàniques. Hi queden incloses les atraccions tipus: globus, pistes americanes,
llits elàstics i similars.
* Atraccions mecàniques no infantils. Hi queden incloses les atraccions tipus: saltamontes, nube, looping,
toros martell i similars.

S’estableixen les següents tarifes:
Per atraccions de menys de 10 m2. Per metro lineal. Per 15 dies. 18,00 €
Per atraccions de 10 a 50 m2. Per 15 dies. 10,00 €
Per atraccions de 50 a 150 m2. Per 15 dies. 8,00 €
Per atraccions de més de 150 m2. Per 15 dies. 5,00 €

Apartat segon:
* CIRCS:

Instal·laciö de circs i altres espectacles similats: per 15 dies 77,70 €
Fiança per respondre dels danys a les instal·lacions municipals 533,54€

- Instal·lació de circs i altres espectacles similars 75,00 Euros/Dia
- Fiança per respondre dels danys a les instal·lacions municipals 515 Euros.

Apartat tercer:
Parades, venda al carrer i ambulant en general.
1. Per cada metre quadrat. Diari. 6,22 €
2. Per cada metre quadrat. Mensual. 43,51 €
3. Per cada carro de gelats, caramels, etc. Diari 9,32 €
4. Per cada carro de gelats, caramels, etc. Mensual 49,73 €
5. Per cada enllustrador, emolets, etc. Diari 6,22 €
6. Per cada enllustrador, emolets, etc. Mensual. 37,30 €
7. Per cada fotògraf ambulant. Diari 11,40 €
8. Per cada fotògraf ambulant.  Mensual 74,59 €
9. Xurreries i similars. Diari 6,22 €
10. Xurreries i similars. Mensual. 49,73 €
11. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no especificada. Diari 6,22 €
12. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no especificada. Mensual. 49,73 €

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació pública, l’import
de la taxa vindrà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.

Article 7è. Acreditament

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els
aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.

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

Article 8è. Període impositiu

1. Quan l’ocupació de les vies púbiques 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.
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2. Quan la duració temporal de la instal·lació .... s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

4. 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 9è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitatments especials es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent 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.

Article 10è. Notificacions de les taxes

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

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

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Article 12è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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 que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.
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Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança fiscal núm. 14

TAXA PER UTILITZACIÓ
DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL MERCAT MUNICIPAL

Article 1r.  Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.1 ) de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització de casetes i llocs de venda al Mercat Municipal.

Article 2n.  Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis o realització d’activitats, prestats o
realitzats per aquest municipi, a que es refereix l’article anterior.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius 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’atorguin les llicències per a gaudir dels
aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.

Artícle 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

3. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per
el compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

♦ Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
♦ Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
♦ En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions

tributàries pendents en la data de cessament.
 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.

5. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir
dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les
persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

6. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular
actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de
l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu. El sol·licitant restarà
exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
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Article 5è. Quota tributària.

La quota tributària de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l’annex final, per la utilització de casetes i llocs al Mercat Municipal.

Article 6è. Acreditament.

Apartat 1. La taxa s’acreditarà en el moment en el que 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.

Apartat 2. En el supòsit de les quotes de manteniment per utilització de l’aprofitament especial,
l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. La
quota anual és irreduïble.

Article 7è. Règim de declaració i ingrés.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es sol·licita l’aprofitament especial, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, podran 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’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

4. Tractant-se la taxa de venciment periòdic, el pagament s’efectuarà en dotze fraccions mensuals del
mateix import.

Article 8è. 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 que substitueix.

Article 9è. 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

Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 de
novembre de 2001, regirà a partir de l’1 de gener de 2.001 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.
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A N N E X   D E   T A R I F E S: TAXA PER UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL
MERCAT MUNICIPAL

O.F. 14. Casetes i llocs venda al mercat municipal
1. Per cada caseta senzilla de venda 17,13 €
2. Per cada caseta doble de venda 25,54 €
3. Per cada parada senzilla de venda de peix 22,60 €
4. Per cada parada doble de venda de peix 33,84 €
5. Per cada parada senzilla de venda de fruita i verdura 11,36 €
6. Per cada parada doble de venda de fruita i verdura 17,01 €
7. Per cada parada angular 17,01 €
8. Per cada parada senzilla de caràcter eventual, ptes/dia 1,89 €
Mercat municipal- Mitjana-
Casetes (mitjana) 20,60 €
Parades (mitjana) 19,73 €
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Ordenança Fiscal núm. 15

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES
PUBLIQUES MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.u de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. 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’Ajuntament.

2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per 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 regulada 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.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa:

a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats en les vies
públiques, en les zones a l’efecte reservades.

b) En els estacionaments de duració il·limitada, les persones que figuren com a titulars dels
vehicles en el permís de circulació.

2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la
taxa al titular del permís de circulació de vehicle.

Article 4t. Responsables

c) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en
els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

d) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. 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 estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles, sempre que
l’estacionament sigui necessari per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en
l'apartat següent.

1.- Per supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada-
Zona blava- Euros
Estacionament mínim …………………………… 0,16 €
Estacionament d’un vehicle per mitja hora ……. 0,36 €
Fins a una hora ………………………………..... 0,67 €
Fins a una hora i mitja …………………………… 1,04 €
Fins a dues hores ………………………………… 1,40 €
Anul·lació de denúncia …………………………… 3,05 €

2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, prèviament
autoritzats (aparcament municipal),

Per cada dia o fracció …………………………..           7,50 €  
Abonament per tota la temporada:

- Turismes ……………..................................                   299,9 €
- Altres vehicles ............................................         450,76 €

Article 7è. Acreditament

1. Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada, la taxa s’acreditarà en el moment
que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques.

2. Quan es tracti de l'estacionament de vehicles sense limitació  en la seva durada, la taxa
s’acreditarà periòdicament el dia 1 de gener de cada any. Les quanties corresponents tindran
caràcter irreduïble.

Article 8è. Període impositiu

1. Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el temps
d’estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.

2. Quan es tracti d’un estacionament de duració il·limitada, l’autorització de la qual s’estén a varis
exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en la utilització privativa o aprofitament especial.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de
l’inici de dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets
acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el
temps de l’estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment visible
des de l’exterior.
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3. En els supòsits en què es sol·liciti autorització per estacionar determinats vehicles en règim de
duració il·limitada,  juntament amb la corresponent sol·licitud d’autorització es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, corresponent a l’exercici en què es
formula la sol·licitud.
Alternativament, pot presentar-se en el Servei Municipal de Canet de Mar  els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute. En aquest cas, 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. En els supòsits d’autorització per estacionar determinats vehicles sense limitació d’horari, quan
aquesta autorització s’estengui a 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. El distintiu
acreditatiu del pagament haurà de figurar en lloc visible sempre que el vehicle es trobi
estacionat en l’espai de la via pública autoritzat.

Article 10è. Notificacions de les taxes

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

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

Article 11è. Gestió per concessió

1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari. Al mateix
compet adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets acreditatitus del
pagament i controlar l’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 12è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003  i, es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de document administratiu, que es regirà per la present
Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de
la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de
què entengui l'administració o les autoritats municipals.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no
estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització
d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns
del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest
Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3r. Subjectes passius

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 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres
de solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6è. 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 les tarifes següents:

Epígraf primer. Censos de població d’habitants Euros
1.   Rectificació de noms, cognoms i altres errors consignats en els fulls
d’empadronament 1,76 €
2.   Certificats d’empadronament en el cens de població:
a)   Vigent 1,76 €
b)   De censos anteriors 3,52 €
3.   Volants de fe de vida 1,76 €
4.   Certificats de conducta 1,76 €
5.   Certificats de convivència i residència 1,76 €
6.   Certificats de pensions 1,76 €
7.   Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences 1,76 €
Epígraf segon. Certificacions i compulses
1.   Certificació de documents o acords municipals, per cada full 1,66 €
2.   Altres certificacions 3,52 €
3.   La diligència de confrontació de documents 0,78 €
4.   Pel bastanteig de poders que hagin de produir efectes a les oficines municipals 7,41 €
Epígraf tercer. Documents expedits o extesos per les oficines municipals
1.   Informacions testificals 33,46 €
2.   Declaracions d’hereus per recepció d’havers 1,76 €
3.   Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos,
d’obertura o similars de locals, per cada un 6,94 €
4.   Pel visat de documents en general que no estan expressament tarifats, per cada
un: 0,78 €
5.   Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli 0,10 €
Epígraf quart. Altres expedients o documents
Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 3,52 €
Epigraf cinquè. Serveis Policia Local:
Informes tècnic d’accidents de trànsit 37,30 €
Full de camp d’accidents de trànsit 18,65 €
Informe sobre servei policial 22,79 €
Informe senyalització viària 37,30 €
Altres informes, per full 4,14 €
Compulses de documents, per full 1,66 €

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.

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

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 originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï
sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
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Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit
a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l'expedient. El segell pot ésser substituït
per la impressió mecànica de la taxa.

2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.

3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic i del
Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es
requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb
l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i
la sol·licitud serà arxivada.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i,
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 17

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.b) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització de l’escut del Municipi, que es regirà per la present
Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

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

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

Article 3r. Subjectes passius

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

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.

Article 5è. Beneficis fiscals

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

Article 6è. Quota tributària

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

Per a cada: Euros
− Escut de la vila a rètols, mostres, etc., 6,73 €
− Ús de l’escut de la vila en els impresos o articles comercials, per autorització 6,73 €

Article 7è. Acreditament

1. En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de l'article anterior, la taxa s'acredita i
neix l'obligació de contribuir des que l’Ajuntament autoritzi l'ús de l'escut del municipi.
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2. La quota anual per la utilització de l'escut s'acreditarà inicialment el mateix dia a partir del qual
s'entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada any.

Article 8è. Declaració

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

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

Article 9è. Ingrés de la taxa

1. La taxa a què es refereix l’article 6.A) s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà
quan es formuli la sol·licitud d’autorització de l’escut municipal.

2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

3. El pagament de la taxa a què es refereix l’article 6 B) 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.

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 l’última desena del període de pagament
voluntari.

Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i,
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.En cas de no modificar-se aquesta taxa per
aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el preu amb l’Index oficial de Preus al
Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 18

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI  I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.c) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives
d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer corresponen
a l’Ajuntament i que s'assenyalen a continuació:

a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d'acord amb

la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus

voluntari o per imposició legal.
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària  a instància de part.
e) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes C i D.

Article 3r. Subjectes passius

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
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.

2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.

Article 4t. Responsables

3. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del
servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
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Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències 630,92 €
Epígraf segon. Autorització per la transmissió de llicències 417,51 €

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a),
b) i c) de l'article 2n, en la data en què l’Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió, o autoritzi la substitució del vehicle.

2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de llibres-
registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a aquests
efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran
a instància de part.

2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin realitzat
els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els
contribuents procediran al seu pagament en els períodes fixats pel Reglament General de
Recaptació, que són:
a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent
b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural

següent

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i,
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà
el preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 19

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS DE LA PLATJA DURANT
LA TEMPORADA ESTIVAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58, 20.3 i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
que es faci dels terrenys de la platja mitjançant la col·locació d’hamaques, patins, barques, veles,
taules, vetlladors, casetes, llocs, quioscs, bars, etc., sempre que siguin en caràcter temporal i les
instal·lacions quedin totalment desmontades i retirades al finalitzar la temporada.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que es faci dels
terrenys de la platja m mitjançant la col·locació d’hamaques, patins, barques, veles, taules, vetlladors,
casetes, llocs, quioscs, bars, etc., sempre que siguin en caràcter temporal i les instal·lacions quedin
totalment desmontades i retirades al finalitzar la temporada.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art.
33 de la Llei general tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o les qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponents.

Article 4t. Responsables

1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que sigui causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.En el cas de societats o entitats dissoltes o liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del
valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per
el compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

- Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció
- Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
- En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les

obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas e els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat alguna llicència per a
gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-
se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
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7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular
actual, podrà sol·licitar de l’ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de
l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu. El sol·licitant restarà
exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

  Article 5è. Quota tributària.

1. La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la que es fixa a l’annex segon la
superfície ocupada pels aprofitaments, expressada en metres quadrats.
2. La tarifa d’aquesta taxa serà la que figura a l’annex final.
3. Als efectes previstos per a l’aplicació d’allò que figura a l’annex, hom tindrà en compte el següent:

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per
obtenir la superfície ocupada.

b) Si, com a conseqüència de la col·locació dels elements esmentats a l’article 1r., es delimita
una superfície més gran que la que ocupen, es prendrà la superior com a base de càlcul.

Article 6è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament  sol·licitat o
realitzat i seran reduïbles per període de temporada estival.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzat el dipòsit a que fa
referència l’article 7.2 i formular declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i els elements que
s’instal·laran. A més haurà d’adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la
seva situació dins de la platja.

3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències.
Si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si es el cas, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat
les diferències i, si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaries corresponents.

4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la
devolució de l’import ingressat.

5. No es consentirà l’ocupació de terrenys de la platja fins que s’hagi abonat el dipòsit  previ a que es
refereix l’article 7.2 fins que els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment
d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa
i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.

6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers.
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.

Article 7è. Acreditament.

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

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
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Article 8è. Règim de declaració i ingrés.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. L’imprès d’autoloquidació de la taxa es presentarà degudament complimentat en el moment de
concessió de l’autorització per a l’utilització privativa o l’aprofitament especial que constitueix el fet
imposable. 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 a la caixa municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa. En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació
explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el preu amb l’Index oficial de Preus al Consum
(IPC.)

Annex de tarifes: Taxa per l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival:
EUR

a) Hamaques, sellons, ombrel·les, etc. Unitat/Temporada 8,29 €
b) Patins, Unitat/Temporada 19,68 €
c) Canoes i barques. Unitat/Temporada 49,73 €
d) Llicència per instal·lar bar o similar. m2/temporada 51,80 €
e) Llicència per instal·lar bar o similar al Passeig Marítim, m2/temporada 82,88 €
f) Terrasses, m2/temporada 3,63 €
g) Terrasses al Passeig Marítim, m2/temporada 5,70 €
h) Llicència per instal·lar bar o similar als números 1 i 10, m2/temporada 62,16 €
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Ordenança Fiscal núm. 20

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS

Article 1r. Disposició general

D'acord amb allò que estableix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis
urbanístics, d'acord amb el que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable:

a) La prestació dels serveis de gestió i planejament urbanístics a instància de particular.

b) L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els actes
d'edificació i ús del sòl a que es refereix l'article 178 de la Llei sobre el Règim del Sòl i
Ordenació Urbana, i que s'hagin de realitzar en el terme municipal, s'ajusten a l'esmentada Llei
del Sòl, les normes subsidiàries i resta de normativa urbanística, així com la seva sol·licitud de
pròrroga.

c) L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els
establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat,
o qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o
generals per al seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ per que aquest
Ajuntament atorgui la llicència d'obertura a que es refereix l'article 22 del Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals.

d) La col·locació o instal·lació d'elements annexes a les obres a que es fa referència a l'apartat
anterior.

e) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si l'obertura de rases i
instal·lacions a la via pública es realitza d'acord amb la legislació vigent.

f) L'activitat municipal d'inspecció d'execució de les obres, instal·lacions i activitats, inspecció de
rases i inspecció efectuada a instància particular.

g) L'activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació dels expedients
contradictoris de rutina.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que es
realitzin en l'interior dels habitatges.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·licitin, provoquin o
en interès de les quals es prestin els serveis, o  siguin propietaris dels elements d'edificació particular
en estat perillós, tot per tal de generar de l'Administració Municipal la corresponent llicència, certificat,
informe o actuació.
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2. Igualment són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària que siguin propietaris o posseïdors, si s'escau, arrendataris
dels immobles en que es realitzin construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

3. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
d'obres.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Base imposable

La base imposable es la que resulti de la corresponent tarifa.

Article 6è. Exempcions, reduccions i bonificacions

S'aplicarà les que reculli la legislació vigent.

Article 7è. Quota tributària

Les quotes a satisfer són les que consten en l'annex d'aquesta Ordenança.

Article 8è. Acreditament

1. La taxa s'acreditarà i, per tant,  neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o altre document corresponent, si el subjecte
passiu la formulava expressament.

2. En el cas de les llicències d'obres, quan les obres s'haguessin iniciat o executat sense haver
obtingut la llicència corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que
porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització de les esmentades obres o la seva demolició, en
el cas que no fossin autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectarà de cap manera la denegació de la
llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la
renúncia o desestimació del sol·licitant després de que se li ha concedit la llicència.

Article 9è. Declaració

1. Per la prestació dels serveis contemplats als apartats a) i f) de l'article 2n. d'aquesta Ordenança, la
liquidació es practicarà per l’òrgan gestor i se satisfarà per contribuent o pel destinatari en l'acte
d'entrega de la prestació del servei, mitjançant efectes timbrats o efectiu.

2. Per la prestació dels serveis contemplats en els apartats b), c), d), e) i g) de l'article 2n. el subjecte
passiu practicarà autoliquidació en el moment de la corresponent sol·licitud.
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Article 10è.

1. Per a reintegrar les despeses de la reconstrucció se subjectarà a les Regles següents:

a) Tant l'obertura de rases, objecte d'aquesta ordenança com qualsevol altre aprofitament
especial que comporti la depreciació continuada o la destrucció o el desarranjament  temporal
de les obres o les instal·lacions municipals, estarà subjecte al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, adob i conservació, sense
perjudici dels drets i taxes que es puguin originar en subjecció al que està establert en aquestes
bases.

b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres s'efectuarà sempre a
càrrec de l'interessat.

c) Quan la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenat realitzat
s'efectuarà de nou en càrrec a l'interessat.

d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per la reposició de paviments a la qual es fa
referència en la base b) del present article, serà valorat per la inspecció facultativa municipal.

2. Els beneficiaris als quals es refereix l'anterior apartat estaran subjectes al dipòsit previ per les
quantitats reintegrables en garantia de les reposicions que realitzin ells mateixos.

3. Per a la determinació de la quantitat a satisfer s'estarà al cost efectivament suportat per
l'Ajuntament per tal de realitzar les reconstruccions de que es tracti, aplicant-se, com a tarifes mínimes
en qualsevol cas, les següents:

a) Ferms primaris (terres, macadams):
b) Empredrats i formigons:
c) Aglomerats asfàltics:
d) Lloses de pedra natural: 15.650'- Ptes/m2.
e) Voreres:

4. Quan es tracti d'un paviment no inclòs en l'anterior relació, el dipòsit s’avaluarà a base del preu que
per a l’al·ludit paviment figuri en el quadre de preus generals de l'Ajuntament, augmentant un 25%.

5. Si la reposició afectés diferents elements del paviment, es valorarà el cost de la seva reconstrucció
per a reclamar-lo per la via administrativa.

6. Quan el dany fos irreparable i la reposició resultés impossible es procedirà de la mateixa forma
indicada en el número anterior, i es recarregarà l'estimació tècnica en un 100%.

7. Aquest dipòsit previ serà retingut com a garantia durant un període de sis mesos, transcorreguts els
quals serà retornat si els Serveis Tècnics consideren que la reposició del paviment ha estat
satisfactòria. En el cas de que els esmentats no ho consideressin així, es disposarà d'aquest dipòsit
per a reconstruir el paviment.

Article 11è.

L'exacció i liquidació de la present taxa es independent de l'exacció i liquidació que es realitzi de
l'Impost sobre obres, instal·lacions i construccions.

Article 12è.

S'estarà al que disposa l'ordenança fiscal general.
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DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)

Annex de Tarifes:
Epígraf 1r. Actes de gestió i planejament urbanístic:  Euros
1.1 Assenyalament d'alineacions i rassant:
Sobre el terreny:
       - Una direcció          189,59 €
       - Per cada una de les altres            51,80 €
Sobre el plànol:  
      - Una direcció            29,01 €
      - Per cada una de les altres              8,70 €
 
1.2 Particions amb millorament sobre el terrenys, inclòs el lliurament de plànol i informe.
Taxa a satisfer son les següents:
- Terrenys:          305,62 €
- Solars:          217,56 €
- Edificis:          217,56 €
1.3  Amidaments amb les dades suficients per a la determinació de la superfície en projecció
horitzontal ocupada per l'àrea a mesurar en el qual llurs llindes han sigut perfectament definits per la
corresponent partió que es tarifarà amb independència.
- Terrenys plans:          217,56 €
- Solars, limitats per vials i partions definides
físicament          217,56 €
- Edificis: Per cada planta de l'edifici en perimetria diferent amb
especificació del nombre de plantes i altura en mets. Sobre el terrenys 217,56 €
1.4 Quan la medició es refereix a terrenys de superfície superior a 5 Has., solars de superficie superior a 2.500 m2  i
edificis de superfici en planta superior a 2.000 m2 i/o alçaria major a 10 plantes, la tarifació de la taxa es farà se en
segons els criteris establerts en les tarifes d’honoraris professionals competents i aprovat per Decret de l’Alcaldia en
cada cas.
1.5 Taxació de solars i terrenys:  
         La taxa a satisfer serà la que resulti d'aplicar la fórmula següent:  
         Taxa = 165 + 0,0055V  
        Corresponent la "V" al valor de la taxació, expressat en Euros  
1.6 Taxació d'edificis:  
La taxa a satisfer serà la que resulti d'aplicar la formula següent:  
         Taxa = 330+0,013V  
         Corresponent la "V" al valor de la taxació, expressat en Euros.  
1.7 Tramitació a iniciativa privada dels instruments de planejament
següents:
       1.7.1  Estudis de detall
       1.7.2  Projectes d'urbanització: (1% del
pressupost) 1.067,08€
1.8 Reparcel·lació: (Per parcel·la privada
resultant) 65,27€
  
Epígraf 2n. Llicències d'obres i segregacions.  
2.1. Les quotes exigibles en concepte de llicències d’obres o segregació seran les següents:  
- Per cada parcel·la resultant: 65,27€
2.2  Les quotes exigibles en concepte de taxes per llicències d'obres, seran les següents:  
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a) Obres majors:  
La quota s'obtindrà com a producte de la superfície de l'obra en m2. corregit pels següents coeficients:  
COEFICIENT Coeficient  
            Nova planta 1  
            Ampliació reforma 0,75  
            Reforma 0,5  
Les taxes exigibles per a las llicències d’obres, sol·licitades amb projecte bàsic i execució,  s’obtindrà
com a producte de les superfícies de l’obra en m2, pel coeficient anterior pel mòdul de 2,59
Euros/m2.  
Les taxes exigibles per les verificacins dels projectes executius,  s’obtindrà com a producte de les
superfícies de l’obra en m2 construïts, pels coeficients corresponents pel mòdul de 1,25 Euros/m2.  
  
b) Obres menors: Per cada llicència.  
Quan es requereixi projecte tècnic 103,60€
Quan no es requereixi projecte tècnic 34,19€
c) Moviments de terres: Que no siguin de preparació del solar, abonar
0,09339799€ (15,54 Pts) per m3 amb un mínim de 37,30 € .  
2.3  Per a la qualificació d'obra major o menor, s'estarà a allò que disposa la legislació vigent, ordenança d'edificació i
resta de normativa urbanística.
2.4  Les taxes exigibles per a les llicències de primera ocupació s'obtindrà com a producte de les superfícies de l'obra
en m2. pel mòdul de 0,6734 Euros/m2
2.5  Les taxes per la pròrroga de llicència d'obres majors s'obtindrà com a producte de la superfície de l'obra en m2. pel
mòdul de 0,6734 Euros/m2.
2.6  La quota per la caducitat, desestimen o renúncia d'una llicencia sol·licitada i en tràmit,
correspondrà al 50% de la quota exigible en cas de que es concedís la llicència.  
La fiança per respondre dels possibles danys en els béns municipals serà del 2% del pressupost
d’execució material, la qual es retornarà en el moment de l’obtenció de la llicència de primera
ocupació.  
  
Epígraf 3. Llicències d'activitats i instal·lacions.  
3.1  Per a les activitats a que fa referència l'apartat c) de l'article 2n. s'aplicaran les tarifes establertes a l'ordenança
fiscal núm. 8.
3.2  Les taxes exigibles per cadascuna de les visites de comprovació per a la posta en marxa i pels canvis de
titularitat de les activitats i instal·lacions, s'obtindrà com a producte de la superfície dels locals pel mòdul de 0,6734
Euros/m2.
3.3  Les taxes per a la pròrroga de llicència s'obtindrà com a producte de la superfície dels locals en m2. pel mòdul
0,6734 Euros/m2.
3.4  La quota per la caducitat, desestimen o renúncia d'una llicència sol·licitada i en tràmit, correspondrà al 50% de la
quota exigible en cas de que es concedís la llicència.
Epígraf 4. Col·locació o instal·lació d'elements
annexes o similars a les obres.  
4.1  Construcció de barracons i quioscs a la via pública per a la venda, exposició o similars. 103,60€
4.2  Construcció de marquesines. 103,60€
4.3  Tanques i cerques de protecció, ponts, bastides i similars. 103,60€
4.4 Col·locació de grues-torre, ascensors i altres aparells per a la construcció. 103,60€
4.5  Claveguerons. 103,60€
4.6 Construcció de cartelleres. Per mòdul. 103,60€
A tots els precedents elements annexes se'ls aplicarà una única tarifa de: 103,60€
  
Epígraf 5. Inspecció d'execució d'obres.  
5.1  Per la inspecció de l’execució d'obres a la via pública i per a la seva recepció, s'abonaran les taxes
següents:  
a) Connexions ordinàries i reparacions de qualsevol tipus a la via pública, per unitat 26,94€
b) Obres per a noves instal·lacions a la via pública, per Hm. o fracció 100,49€
5.2  Per la realització d'assaigs d la qualitat de les obres, s'abonaran les taxes següents:
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a) Obres a la via pública de reparació i connexió, per unitat 29,01€
b) Obres a la via pública per a noves instal·lacions. Segons assaigs realitzats, amb un mínim per Hm.,
o fracció 58,02€
c) Obres de construcció, reconstrucció o supressió de guals, per unitat 35,22€
d) Obres de construcció o reconstrucció de voreres per cada 25 m2. o fracció 35,22€
5.3. Per la realització d'inspecció d’obres i edificis a instància de part 35,22€
 
Epígraf 6. Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna.
Per la tramitació de cada expedient 1.678,32€
 
Epígraf 7. Lliurament d'informes o certificacions urbanístiques.
Per lliurament d'informes i certificacions urbanístiques s'abonarà una taxa de 35,00 Euros  que es 36,26€
reduirà a 15,54 Euros  en el cas que el peticionari sigui el propietari de la finca sobre la qual versa
l'informe o certificació
  
Epígraf 8. Lliurament de certificacions.  
Per certificacions lliurades a particulars per legalització d'obres a efectes de la seva inscripció als Registres de la
Propietat, quan requereixin informe tècnic municipal, la taxa que es girarà serà la següent, segons l'antiguitat de
l'expedient:
- Fins a 5 anys 15,54€
- Més de 5 anys   15,54€
Epigraf 9. Recerca d’expedients urbanístics
Per recerca d’expedients urbanístics per escripturació d’obra nova. 129,50€
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Ordenança Fiscal núm. 21

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
bases del règim local i per l'article 57 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de
l'Administració ambiental, i a l’empara del previst als articles 58 i 20.4.i) de la Llei 39/1988, de  28 de
desembre, Reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el
terme municipal de Canet de Mar s'ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva  96/61/CE del
Consell, de 24 de setembre de 1996 (DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental (en endavant LIIA), el Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA (en
endavant RIIA), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i la  Ordenança Reguladora de la
Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions.

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

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció
integral de l'administració municipal.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
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Article 6è. Quota tributària

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

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

1. Procediment de Certificació de compatibilitat de l'activitat / instal.lació amb el planejament urbanístic            56,98 €
2. Procediment de llicència municipal de les activitats /instal.lacions amb incidència sobre el medi  
ambient i/o les persones :  
    - Fins a 100 m2          787,36 €
    - Entre 101 i 500 m2       1.165,50 €
    - Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés          336,70 €
3. Procediment de llicència municipal de les activitats / instal.lacions innòcues:  
    - Establiments de superfície fins a 50 m2          331,52 €
    - Entre 51 i 100 m2          476,56 €
    - Per cada 100 m2 o fracció d'excés            67,34 €
4. Procediment de control periòdic de les activitats / instal.lacions amb incidència sobre el medi ambient  
i/o les persones:
    - Fins a 100 m2          160,58 €
    - Entre 101 i 500 m2          233,10 €
    - Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés            67,34 €
5. Procediment per al canvi de nom de les activitats / instal.lacions amb incidència sobre el medi ambient
i/o les persones            23,31 €
6. Procediment per al canvi de nom de les activitats / instal.lacions innòcues            23,31 €
7. Les llicències d'obertura com són la venda d'articles de pirotècnica, per cada període, que no  
excedirà de 3 mesos consecutius durant el mateix any          347,06 €
8. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus A          259,00 €
9. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus B          233,10 €
10. Procediment de revisió del permís municipal ambiental          155,40 €
11. Garatges o pàrquins :Garatge fins a 20 places 0 400 m2          257,50 €
                                         Garatge fins a 21 a 50 places.          420,41 €
                                         Garatge de  més de 50 places          656,90 €

Article 7è. Acreditament

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

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

3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat
prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència l’article 2 d'aquesta
Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable.

4. 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, o per la seva concessió
supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que s'hagi resolt el
procediment corresponent.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés
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1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte
passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es
complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la
sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

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

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en cada
cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 47 a 49 de l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa als
annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

1. Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a terme per via
legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut
de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels annexos a què aquesta
es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén referida en tot cas als annexos I, II.1, II.2 i III del
RIIA.

3. També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en desplegament
de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a través d'annexos o
nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots els annexos i nomenclàtors
aprovats pel RIIA.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, regirà fins la
seva modificació o derogació expressa

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)

Ordenança núm. 22
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TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS PER
L’EXHIBICIÓ D'ANUNCIS.

Article 1r.  Fonament i naturalesa

A l’empara del que disposa l'article 58 i 20.4.x),  ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització de columnes, cartells i altres
instal·lacions, que es regirà per la present ordenança.

Article 2n.  Fet imposable

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones que es beneficiïn
dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a que es refereix l'article anterior.

Article 3r.  Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades, pels serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 4t. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per
al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels
aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les
persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular
actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de
l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu. El sol·licitant restarà
exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5è. Beneficis fiscals
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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 6è. Quota tributària

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en la utilització dels béns a que es refereix la
present Ordenança, hauran de presentar sol·licitud detallada davant d'aquest Ajuntament del servei
desitjat.

2. La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a
l'apartat següent.

3. La tarifa d'aquesta taxa serà la següent:
Col·locació o instal·lació d’anuncis en béns d’aquest Ajuntament, a l’any: Euros
- Anuncis fins a 1 m2 77,70€
- Si excedeix del m2, per cada m2 o fracció de m2 es pagarà 77,70€

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment d’autoritzar-
se la utilització dels béns enumerats a l’article 1r, atenent a la petició formulada per l’interessat.

2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà al retirar l’oportuna autorització.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per la utilització dels béns descrits a l’article 1r, es
presentarà degudament complimentat, l’imprès d’autoliquidació. Alternativament, poden presentar-se
en el Servei Municipal competent els elements de la declaració objecte que el funcionari competent
presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte de que pugui satisfer la quota en aquell moment a
la caixa municipal.

4. Si són utilitzacions que afecten a varis exercicis, el pagament 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 trametre 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 durant l’última desena del període de pagament voluntari.

Article 9è. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la
seva normativa de desenvolupament.

Disposició final



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  86

Pàgina  86 de 12856128

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 23

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS  O ESTACIONATS
DEFECTUOSA O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1r. 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 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i els articles 70 i 72 del Reial Decret Legislatiu 339/1990
de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Vial, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusiva a la via pública", que es regeix per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada del vehicle de la via
pública i el seu dipòsit en els supòsits previstos a l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2
de març, que es detallen:

a) Sempre que directament o indirecta constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la
circulació o al funcionament d'algun servei públic i també quan pugui presumir-se el seu
abandonament a la via.

b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.

c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències del mateix.

d) Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 67.1, paràgraf tercer,
l'infractor persisteixi en la seva negativa de dipositar o garantir el pagaments de l'import de la
multa.

Article 3r. Obligats al pagament.

L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71.1 i 2 de la Llei de Seguretat Vial aprovada
per R.D.LL. 339/90 i afecta qualsevol propietari i conductor del vehicle.

Article 4t. Subjectes passius

En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes
que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
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Article 5è. Tarifes

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

1.- Motos i ciclomotors
- Enganxi vehicle           31,08 €
- Trasllat           24,86 €
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.             7,77 €
2.- Turismes i furgonetes fins  a 2.500 Kgs PMA  
- Enganxi vehicle           34,19 €
- Trasllat           27,97 €
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.             9,32 €
3.- Furgonetes i altres vehicles de més de 2.500 Kgs PMA  
- Enganxi vehicle           46,62 €
- Trasllat           40,40 €
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.           12,43 €
4.- Vehicles de més de 3.500 Kgs PMA a més per cada 2.000 Kgs  
- Enganxi vehicle             6,22 €
- Trasllat             6,22 €
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.             6,22 €

Article 6è. Normes de gestió i recaptació

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

Article 7è. 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
conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 14 de
novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  89

Pàgina  89 de 12856128

Ordenança Fiscal núm. 24

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS
ASSISTENCIALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.n) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) i la
realització d’altres activitats de caràcter assistencial dutes a terme pels serveis municipals.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’ajuda a domicili i la realització de les
activitats assistencials que es descriuen  a l’article 6 d’aquesta Ordenança, sempre que es duguin a
terme pels serveis municipals.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que
resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix el fet
imposable.

Article 4t. Responsables

5. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

6. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è.- Beneficis fiscals

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

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que s’hagin
sol·licitat o que s’utilitzin.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
Guanys Percentatges EUR/hora

      Fins a 180,303 Euros. 25% 1,24€
      De 180,309 a 240,404 Euros. 50% 2,49€
      De 240,41 a 300,m506 Euros. 75% 3,73€
      De més de 300,51 Euros. 100% 4,97€
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En tots els casos es contemplarà la situació econòmica dels fills dels sol.licitants, tenint en compte
que l’idoni seria la cobertura total del cost del servei.

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. La taxa pel servei d’ajuda a domicili s’acredita en el moment de sol·licitar el servei.

2. En les taxes per serveis assistencials diferents a l’esmentat a l’apartat 1 s’aplicaran els criteris
següents:
a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es

presenta la sol·licitud del servei, el qual  no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el
pagament de la taxa.

b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat assistencial. Amb caràcter previ a
l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del primer període
trimestral de prestació del servei.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa pel servei d’ajuda a domicili s’haurà de pagar quan es sol·licita el servei.

2. En el cas de taxes per la realització d’altres activitats de caire assistencial, que s’estenguin a
varis mesos, es pagarà dins els primers deu dies de cada trimestre natural, l’import
corresponent a tres mesos.

3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

4. 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.

5. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

6. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en
les oficines municipals.

7. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

8. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no
aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i,
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 25

ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Capítol I

Fet imposable

Article 1r.

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

2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

Article 2n.

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

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

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

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

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

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

b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.

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

Article 3r.

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

a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes

de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
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c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per  la instal·lació de xarxes de distribució
d'energia elèctrica.

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

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

f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per

al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra

crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de

distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.

m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals.

Capítol II
Exempcions i bonificacions

Article 4t.

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

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

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

Capítol III
Subjectes passius

Article 5è.

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

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

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

b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
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c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.

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

Article 6è.

1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l’Ajuntament investigarà les dades obrants
en els seus registres fiscals.
En cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions especials
directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la
Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil, com
a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què
s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.

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

Capítol IV
Base imposable

Article 7è.

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

2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:

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

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

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

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

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

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

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

5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi  la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que
l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom
exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de
l'article 9è d'aquesta ordenança general.

Article 8è.

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

Capítol V
Quota tributària

Article 9è.

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

a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com a mòduls de repartiment,
els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el
valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

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

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

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

Article 10è.

1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o
seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom
no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada
contribuent.
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2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no
només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les
que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud
de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de
les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o
espais lliures.

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

Capítol VI
Acreditament

Article 11è.

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

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

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

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

5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent.
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Capítol VII
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació

Article 12è.

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

Article 13è.

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

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

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

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

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

Capítol VIII
Imposició i ordenació

Article 14è.

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

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

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

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

Article 15è.

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

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

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

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

Capítol IX
Col·laboració ciutadana

Article 16è.

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

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

Article 17è.

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

Capítol X
Infraccions i sancions

Article 18è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 17 de novembre de 1.999, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 26

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució d’aigua,inclosos els drets
de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els
serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. 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 o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, que
constitueixen el fet imposable de la taxa.

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts
per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris
tindran la condició de substituts del contribuent.

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.

Article 4t. Responsables

e) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en
els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

f) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

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

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6è. Quota tributària
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Mínim de consum facturable:        0 m3/unitat consum/mes

Tarifes de subministrament Pts/m3 Euros/m3
De 0 a 15 m3/mes 67 0,402678 €
De 16 a 30 m3/mes 99 0,595002 €
Més de 30 m3/mes 125 0,751265 €

Conservació de comptador/aforo Pts/m3 Euros/m3
(Segons diàmetre)
Fins a 13 mm 60 0,360607 €
De 15 mm 65 0,390658 €
De 20 mm 90 0,540911 €
De 25 mm 135 0,811366 €
De 30 mm 190 1,141923 €
De 40 mm 250 1,502530 €
De 50 mm 550 3,305567 €
Quota de servei:  656 Pta/unitat de consum/mes

3,942639 €/unitat de consum/mes

2. Les escomeses o connexions de les finques a la canonada general, seran realitzades pel personal de
l'Ajuntament percebent del propietari de l'immoble o abonat, l'import dels materials i despeses del personal.

En el futur serà les que en cada moment aprovi la Comissió de Preus de Catalunya.

Fiança:

La resultant de multiplicar la tarifa del servei vigent per aquella quantitat equivalent al consum enregistrat
durant 50 hores de funcionament del comptador a instal·lar a la seva capacitat nominal.

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit
previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació.

2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les
quanties que en la tarifa primera es contenen.

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 de recaptació municipal.

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.
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5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els
rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquest Ordenança, s’iniciarà el període executiu
que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

Article 9è. Notificacions de les taxes

1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat,
en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.

2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’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 així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per
consum successius, s’acreditaran .

4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntaments 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, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en
què es procedirà al cobrament de la taxa.

6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat hagi aportat una
contrasenya identificativa particular.

Article 10è. Gestió per concessió

En cas que el servei es presti mitjançant una concessió administrativa, s’estarà en tot cas al que
estableixi el Reglament Municipal del Servei d’Aigua i en el contracte de concessió.

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 25 de gener de 2002, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 27

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.p de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable
de la taxa.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

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

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
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Article 6è. Quota tributària

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

La concessió de terrenys a perpetuïtat queda condicionada a que es comenci la construcció del panteó en
el termini de dos anys i acabat en el de tres, comptats ambdós des de que es faci la transferència;
transcorreguts els quals els terrenys revertiran a l'Ajuntament amb la devolució del 90% del seu import.

Tarifa primera. Concessió de nínxols
Epigraf pimer. Concessió a perpetuitat.
1. Concessió a perpetuitat. Nínxol amb ossera       1.999,48 €
2. Concessió a perpertuitat. Nínxol sense ossera
Pis segon       1.217,30 €
Pis tercer       1.186,22 €
Pis quart       1.155,14 €
Pis cinquè       1.124,06 €
Pis sisè       1.092,98 €
Epígraf segon. Conservació
Concessio temporal: Ninxols sense ossera. Concessió per 3 anys prorrogables          207,20 €
Tarifa segona.-. Conservació  
Epígraf primer
Conservació panteó, mausoleo o hipogue. A l'any          109,82 €
Epígraf segon  
1.- Ninxols amb ossera            19,68 €
2.- Ninxols sense ossera            16,58 €
Tarifa tercera.- Enterraments i trasllats
Epigraf primer.- A panteons
     Dret Municipal            27,45 €
     Obrir i tancar panteó          151,26 €
Epígraf 2. A ninxols
     Dret Municipal            27,45 €
     Obrir i tancar panteó            82,88 €
Epígraf 3.- En terrenys
       Dret municipal            27,45 €
       Obrir i tancar sepultura            82,88 €
Epígraf 4.- Trasllat en el mateix cementiri
       Dret municipal            27,45 €
       Obrir i tancar sepultures            82,88 €
Epígraf 5.- Varis:
1.- Drets expedició títol            10,36 €
2.- Col·locació de làpides            17,09 €
3.- Drets de canvi            31,08 €
4.- Enterrament fora horari : dia laborable            40,40 €
5.- Enterrament fora horari : dissabte o festiu            80,81 €
Tarifa quarta.- ús frigorific
       Per dia o fracció de dia            33,67 €
       Per sis dies o fracció sisè dia            98,42 €
Varis:
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En casos especials que impliquin més dies, s’aplicarà el pagament proporcional

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en
un 90%.

A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de
cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.

3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 3r. i 4t, relatius a actuacions singulars dels
serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà
el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.

2. En el supòsit contemplat en l epígraf 5è, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural.

La quota anual és irreduïble.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

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’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels ninxols establerta en
l’epígraf 5è, 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 durant l’última desena del període de pagament
voluntari.

Article 9è. Notificacions de les taxes

1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat,
en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del
servei.Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  104

Pàgina  104 de 12856128

2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà
personalment al sol·licitant 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,  durant el termini d’un mes comptat des de l’inici del període de cobrament.

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

Article 10è. Gestió per delegació

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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 que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la
Diputació.

Article 11è.- Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i,
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança fiscal núm. 28

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 10.4.r) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal,
l’Ajutnament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració
d’aigües residuals, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. 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 seu tractament per
depurar-les.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la consideració de solar o de terreny.

Article 3r. Subjectes passius

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 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 arrendetaris,
fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d’aquest immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes
que s’han satisfet sobre els beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en
els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Bonificacions.

S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa respecte de les finques urbanes que no tinguin el servei
d’escomesa al clavegueram públic. Els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant la manca
d’escomesa al clavegueram, la qual cosa serà informada per part dels serveis tècnics municipals a fi de
gaudir de la bonificació que serà aprovada per la Comissió de Govern. Havent-se concedit l’esmentada
bonificació, no serà necessari sol·licitar-la al proper any fiscal.

Article 6è. Base imposable i tarifes
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1.  La base imposable serà la que figura com a base liquidable en els padrons de l’Impost sobre els béns
immobles.
 
2.  En aquells casos en que la finca no estigués encara donada d’alta en l’Impost sobre els Béns Immobles,
es prendrà com a base de la present exacció, la quantitat d’aigua contractada diàriament mesurada en
litres

Tarifes
- Epígraf 1r. Finques donades d’alta a l’Impost sobre béns immobles, el tipus impositiu serà del

0,15 per 100. Amb un mínim, en tot cas de  7,00 €.
- Epígraf 2n. Finques no donades d’alta a l’impost sobre béns immobles. Per cada 1000 litres

d’aigua contractada 0,030050€. Amb un mínim de 7,00€.

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el 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 expresssament.

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

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

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

Article 8è. 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 i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà
d’ofici.

2. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una
vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que
s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en el períodes fixats pel Reglament
General de Recaptació, que són:

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el 5 del mes natural
següent.

b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural
següent.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.
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Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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Ordenança Fiscal núm. 29

TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la recollida, tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, que
es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i

locals o establiments
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentat a l’apartat a)
c) Neteja de pous negres
d) Neteja de carrers particulars

2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i
les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
d'habitatges.

3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament,
requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat següents,
tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos

Article 3r. Subjectes passius

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, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals
situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de
propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o
locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables

7. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

8. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5è. Beneficis fiscals

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

2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis
Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.

3. Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal
sol·licitat i es notificarà a l’interessat.

4. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat

5. Bonificacions per a persones jubilades:
Jubilats amb pensió superior a 300,51 EUR (+50.000 PTA)      15% de bonificació
Jubilats amb pensió entre 180,30EUR fins 300,51 EUR (30-50.000 PTA)      35% de bonificació
Jubilats amb pensió inferior a 180,30 EUR (-30.000 PTA) 50% de bonificació

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció
de la naturalesa i el destí dels immobles.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
a)  Per cada habitatge, ocupada o no ...............................................................................................99,97€
b)  Per cada bar, restaurant, cafeteria, taverna, cases de menjars, etc. ..................................... 4,66€/m2

c)  Hotels, residències 3ª edat, establiments d’allotjament públic i similars ................................ 7,67€/Llit
d)  Hostals i pensions .................................................................................................................... 6,53€/Llit.
e)  Càmping, per a cada plaça ................................................................................................16,58€/Plaça
f)  Garatges, tallers, fàbriques, segons obrers:

Fins a 10 obres ...........................................................................................................................165,88 €
D’11a 25 obrers ...........................................................................................................................247,25€
A partir de 26 obrers....................................................................................................................369,85€

a) g)  Cinemes, sales de festa o similars ........................................................................................125,36€
b) h)  Comerços i similars, fins a 150 m2........................................................................................131,50€
c) i)  Supermercats ...................................................................................................................... 1,71€/m2
d) j)  Bancs i Caixes d’Estalvis .......................................................................................................222,59€
e) k)  Perruqueries ..........................................................................................................................126,02€
f) l)  Cases de colònies i similars ................................................................................................ 6,66€/Llit

2. S'estableix una quota mínima, que incrementarà la bàsica de 97,00 €,  per serveis especials de
recollida d'escombraries quan es sol·liciti per part de l'interessat la recollida fora del casc urbà, amb
un mínim de 132,61 €/Any aquelles finques que estiguin a 500 m. o menys de distància. Aquesta
sol·licitud haurà de ser informada per la Regidora de Serveis sobre la possibilitat o no d'efectuar el
servei, que en cap cas es considerarà de prestació obligatòria. En distàncies superiors a 500 m.
s'aplicarà una quota proporcional a la mínima que s'estableix.

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del
servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el
servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en
funcionament.
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2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia
de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en la recepció del servei per haver desocupat el local.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 14.5 de l’Ordenança General.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui,
segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.

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

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal núm. 30

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL.

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en edificis de
propietat municipal, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet impossible

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, les següents activitats:

a) La utilització del saló d’actes de l’edifici de l’Ajuntament, per la celebració de cerimònies.
b) El servei guiat de la Ruta Modernista.
c) L’entrada a la Casa Museu Domènech i Montaner.

Article 3r. Subjectes passius

En són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis que es detallaran a l’article 6è.

Article 4è.- Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è.- Beneficis fiscals.

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

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin les circumstàncies que es detallaran en
aquest articles.

Article 6è.- Quota tributària.

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o utilitzats.
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

Epígraf I. Casa Consistorial
Per utilització, vigilància i neteja de la Sala de Plens          155,92 €
Epígraf II. Visites modernistes i Museu Domènech i Montaner
1.-  Ruta Modernista amb visita al castell,  servei guiat el
1r i 3r dissabte de cada mes
1.1.Tarifa normal            12,45 €
1.2.Tarifa per nenys de 10 a 15 anys              4,98 €
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1.3. Tarifa per nenys menors de 10 anys              2,33 €
2.- Ruta Modernista sense visita al Castell, servei guiat  
festius (Grups no inferiors a 25 persones)  
2.1.Tarifa normal            12,45 €
2.2.Tarifa per nenys de 10 a 15 anys              4,98 €
2.3. Tarifa per nenys menors de 10 anys              2,33 €
3, Ruta modernista sense visita al castell, servei guait dies  
feiners, (grupos no inferiors a 25 persones)  
3.1.Tarifa normal              9,34 €
3.2.Tarifa per nenys de 10 a 15 anys              4,67 €
3.3. Tarifa per nenys menors de 10 anys              2,33 €
4. Visita sala Domènech i entorn Modernista              6,23 €
5. Entrada Casa Museu Domènech i Montaner  
5.1.Tarifa normal              6,23 €
5.2.Tarifa per nenys de 10 a 15 anys              3,11 €
5.3. Tarifa per nenys menors de 10 anys              1,56 €
6. Altres activitats festives  
6.1. Tiquet del carrilet (Per pujar i baixar)              0,19 €
6.2. Tiquet de la cuita de caragols              2,49 €
6.3. Fira d'artesania  Ptas/metro lineal              3,74 €
6.4. Tiquet sopar popular            12,45 €
Epífrag III Utilització dependències muncipals per usos privats  
Per a usos privats (Sala Vitrals)  
Fins a 3 hores            15,54 €
de 3 a 6 hores            24,86 €
De 6 a 12 hores            34,19 €
Per dia            40,40 €

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.

Article 8è.- Règim de declaració i ingrés.

La  taxa s’haurà de pagar en el moment qual es sol·liciti el servei.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003,i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)

Ordenança Fiscal número 31.
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TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.v) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’Aula de teatre infantil, a l’Escola d’adults i en altres establiments docents
municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’Aula de teatre infantil, a l’Escola d’adults i en altres establiments docents
municipals, destinats a impartir ensenyaments especials.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament
que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.

Article 4t. Responsables

9. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

10. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è.- Beneficis fiscals

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

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials
que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

Escola d'Adults  
Matrícula inicial            21,79 €
Escola de teatre infantil  
Matrícula              6,23 €
1ª Etapa            12,45 €
2ª Etapa            12,45 €
3ª Etapa            21,79 €
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Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. La taxa per ensenyament a l’Aula de teatre infantil i a l’Escola d’adults  s’acredita en el moment
de formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de  la rebuda efectiva
d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.

2. En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els criteris
següents:

a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es
presenta la sol·licitud del servei, el qual  no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el
pagament de la taxa.

b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat d’ensenyaments especials. Amb
caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del
primer període trimestral de prestació del servei.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. Les taxes per serveis a d’ensenyaments especials s’hauran de pagar quan en formalitzar la
inscripció o matrícula.

2. En el cas de taxes per altres ensenyaments especials, que s’estenguin a varis mesos, es
pagarà dins els primers deu dies de cada trimestre natural, dels compresos al Curs escolar,
l’import corresponent a tres mesos.

3. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

4. 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.

5. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

6. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en
les oficines municipals.

7. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

8. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no
aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la
l’Ordenança General.

Disposició final
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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Ordenança Fiscal número 32

 TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I CONTROL DE LA PUBLICITAT DINÀMICA.
 
 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 per l’article 5.1 de la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, de Regulació de la publicitat dinàmica, i a l’empara del previst als articles 58 i 20.4 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 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 pel control de l’esmentada publicitat.
 
 Article 2.  Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
necessària per a:

a) Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat dinàmica que ha de
desenvolupar-se dins el terme municipal.

b) Exercir el control de les activitats de publicitat dinàmica desenvolupades en el Municipi,
segons el que estableix l’Ordenança Municipal de publicitat.

 
 2. La publicitat dinàmica a què es refereix l’apartat anterior, pot exercir-se en les modalitats següents:

a) Publicitat manual: Es la què difon els missatges mitjançant el repartiment a mà o la col·lació
de material imprès mitjançant el contacte directe entre el personal autoritzat per repartir la
publicitat i els seus receptors, amb caràcter gratuït i utilitzant vies i espais lliures públics i
zones privades d’ús públic.

b) Repartiment domiciliari de publicitat: Es la distribució de qualsevol tipus de suport material de
publicitat portat a terme mitjançant entrega directa als propietaris o usuaris de vivendes,
oficines i despatxos, o mitjançant la introducció de material publicitari en les bústies
individuals o en les porteries dels immobles.

c) Publicitat mitjançant ús de vehicles: Es la portada a terme mitjançant ús d’elements situats en
vehicles, estacionats o en circulació.

d) Publicitat oral: Es la què transmet els missatges de viva veu, en el seu cas amb l’ajuda de
megafonia o altres mitjans auxiliars, mitjançant el contacte directe entre el personal autoritzat i
els possibles usuaris, i amb la utilització de les vies i espais lliures públics i zones privades
d’ús públic.

e) Publicitat telemàtica: Es l’enviament de missatges publicitaris mitjançant comunicació
telefònica, per fax, mitjançant correu electrònic o qualsevol altre mitjà informàtic.

3.   A efectes d’aquest Ordenança no es consideraran publicitat els ròtuls o elements que facin
referència a la identificació de la persona o empresa titular de l’activitat i es trobin situats en
establiments comercials o vehicles pertanyents a dites persones.

 Article 3. Subjectes passius.
 
 Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat de publicitat dinàmica.
 
 Article 4. Responsables.

1.Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 37 i 39 de l’Ordenança General.
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 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals.

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

Article 6. Quota tributària.

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

I.1 De publicitat manual
I.1.a) Repartiment singular: fins a 10.000 impresos 18,68 €
Repartiment singular: de 10.001  i 50.000 impresos 31,13 €
Repartiment singular: De 50.001 fins 100.000 impresos 62,26 €
Repartiment singular: De més de 100.000 impresos 93,40 €
I.1.b) Repartiments diversos fins a 10.000 impresos 18,68 €
Repartiments diversos: de 10.001  i 50.000 impresos 31,13 €
Repartiments diversos: De 50.001 fins 100.000 impresos 62,26 €
Repartiments diversos: De més de 100.000 impresos 93,40 €
I.2. Repartiment domiciliari de publicitat  
I.2.a) Repartiment singular: fins a 10.000 impresos 18,68 €
Repartiment singular: de 10.001  i 50.000 impresos 31,13 €
Repartiment singular: De 50.001 fins 100.000 impresos 62,26 €
Repartiment singular: De més de 100.000 impresos 93,40 €
I.2.b) Repartiments diversos fins a 10.000 impresos 18,68 €
Repartiments diversos: de 10.001  i 50.000 impresos 31,13 €
Repartiments diversos: De 50.001 fins 100.000 impresos 62,26 €
Repartiments diversos: De més de 100.000 impresos 93,40 €
I.3. Publicitat mitjançant l'ús de vehicles  
I.3.a) Exhibició singular per cada m2 o fracció d'anunci 54,48 €
I.3.b) Exhibició de forma continuada:  
En taxis 43,59 €
En Autobusos, per cada m2 exterior 24,91 €
En Autobusos, per cada m2 interior 18,68 €
En vehicles de transport públic, per cada m2 18,68 €
Persona beneficiaria publicitat 9,34 €
En altres vehicles 18,68 €
I.4. Publicitat oral  
I.4.a) Per actes singulars:  
De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada període de 15 minuts 1,25 €
Amb mitjans audovisuals, per cada període de 15 minuts 2,49 €
I.4.b) Preveu anualment diversos actes de publicitat  
De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada període de 15 minuts 1,87 €
Amb mitjans audovisuals, per cada període de 15 minuts 3,11 €
I.5. Publicitat telemàtica  
I.5.a) Campanya singular de comunicació telefònica, segons trucades  
Fins a 1.000 trucades 18,68 €
De 1.001 a 5.000 trucades 37,36 €
De més de 5.000 trucades 62,26 €
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I.5.b) Campanyes continuades, durant un any:  
Fins a 1.000 trucades 24,91 €
De 1.001 a 5.000 trucades 43,59 €
De més de 5.000 trucades 74,72 €
I.5.c) Mitjançant fax, correus o mitjans informàtics:  
Fins a 1.000 trucades 31,13 €
De 1.001 a 5.000 trucades 62,26 €
De més de 5.000 trucades 93,40 €
Epígraf II. Control de la publicitat  
II.1. Activitats publicitàries dels apartats I.1.a), I.2.a), I.3.b), I.4.b), I.5.c) 18,68 €
II.2. Per l'exercici de resta de control sobre activitats de publicitat  
Respecte de l'epígraf I.1.b) Repartiments diversos  
Fins 50.000 impresos 18,68 €
De 50.001 fins a 100.000 impresos 24,91 €
De més de 100.000 impresos 56,04 €
Respecte de l'epígraf I.2.b) Repartiments diversos  
Fins 50.000 impresos 18,68 €
De 50.001 fins a 100.000 impresos 24,91 €
De més de 100.000 impresos 56,04 €
Respecte de l'epígraf I.5.b) campanyes continuades:  
Fins a 5.000 trucades 18,68 €
De més de 5.000 trucades 56,04 €
Respecte de l'epígraf I.5.c) Mitjançant fax, correu o mitjans informàtics  
Fins a 5.000 missatges 31,13 €
De més de 5.000  missatges 80,94 €

Article 7. Acreditament.

1. La taxa per concessió de llicències, s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la
data de presentació de la sol·licitud de la llicència per a exercir l’activitat de publicitat dinàmica.
moment en el que 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. Quan l’exercici de l’activitat de publicitat s’estengui a varis exercicis, les quotes resultants d’aplicar
les tarifes recollides a l’epígraf Ii.2 de l’article anterior s’acreditaran el primer dia de cada any natural i
el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’exercici
de l’activitat.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 14.5 de l’Ordenança General.

Article 8. Règim de declaració i ingrés.

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

2. Quan el volum d’activitat real, dins de cada exercici següent al de concessió de la llicència
excedeix en més d’un 20 per cent del volum que es va preveure i es declarà, caldrà presentar
declaració complementària en les oficines municipals.
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A la declaració s’adjuntarà el comprovant d’haver ingressat, mitjançant autoliquidació, la quota
complementària que resulti,

3. Quan es tracti de la taxa per l’activitat municipal de control de la publicitat exercida al llarg de varis
exercicis, s’haurà de satisfer en el primer trimestre de cada any natural, en els dates que determini
l’Ajuntament.

4. Als efectes de notificació de la taxa que s’ha de satisfer en els exercicis següents al de concessió
de la llicència, els serveis municipals elaboraran una llista cobratòria comprensiva de les dades dels
contribuents i les quotes a pagar.

L’esmentada relació cobratòria s’exposarà al públic per període d’un mes,  previ anunci en el Butlletí
Oficial de la Província; tot allò als efectes de practicar la notificació col·lectiva prevista a l’article 124.3
de la Llei General Tributària.

5. El pagament es farà principalment mitjançant el sistema de domiciliació en compte bancari.

9. Convenis de col·laboració.

Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per
tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.

Article 10. Infraccions i sancions.

1. En tot allò relatiu a la liquidació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en
cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 51 a 54 de l’Ordenança General.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
en data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i, es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33

 PREU PÚBLIC PER FALQUES PUBLICITÀRIES DE L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET.
 
 Article 1r.- Concepte.
 De conformitat amb el que preveu l’article 117 en relació amb l’article 41.b de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament a través de l’Organisme Autònom de
Ràdio Canet de Mar estableix el preu públic per les falques de publicitat que es detallen als articles
posteriors.
 
 Article 2n. Obligats al pagament.
 Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança qui es benefici-hi dels serveis de
publicitat prestats o realitzats per aquest Organisme Autònom de Ràdio Canet.
 
 Article 3r. Quantia.
 
Tarifa estàndar:  
Cost segon 0,075 €
Falca habitual (30 segons) 2,241 €
Gravació falca: 2,205 €
Patrocinis programes  
2 falques de 30' abans i l'altra després del programa. Cada hora 6,998 €
Contractes  
-  Un any 1.074,417 €
-  Sis mesos 708,008 €
-  De nadal 128,807 €
-  Anunci de catàlegs inicis de temporada 146,036 €
(A les tarifes se'ls aplicarà 16% d'I.V.A.) 0,075 €
 
 Patrocinis de programes:
 Inclou: No hi haurà publicitat de cap altres client mentre s’emeti el programa o secció patrocina/da.
 El temps de patrocini inferior o superior a 1 hora es calcularà proporcionalment.
 
 Contracte d’un any:
 Inclou;
 2 falques de 30 segons de dilluns a divendres no festius durant un any.
 Gravació de la falca.
 1 anunci a cadascun dels dos catàlegs anuals.
 1 Enganxina indentificativa de comerç col·laborador a la campanya de nadal.
 En cas de rescició del contracte abans de que finalitzi hi haurà una penalització del 30% del cost de la part
del contracte ja facturada.
 
 Contracte de sis mesos:
 Inclou;
 2 falques de 30 segons de dilluns a divendres no festius durant un any.
 Gravació de la falca.
 1 anunci a cadascun dels dos catàlegs anuals.
 1 Enganxina indentificativa de comerç col·laborador a la campanya de nadal.
 En cas de rescició del contracte abans de que finalitzi hi haurà una penalització del 15% del cost de la part
del contracte ja facturada.
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 Contracte de nadal:
 Inclou;
 Gravació de la falca.
 1 falques de 30 segons de dilluns a divendres no festius durant 17 dies.
 1 Enganxina indentificativa de comerç col·laborador a la campanya de nadal.
 
 Contracte anunci catàlegs inicis de temporada:
 Inclou:
 Anunci en el catàleg.
 1 falca de 30 segons de dilluns a divendres no festius durant dues setmanes.
 Gravació de la falca.
 Anunci al dos catàlegs de l’any: 10% dte.
 
 Agències de publicitat:
 20% de descompte.
 
 Mencions:
 Es podrà fer menció d’una persona física o jurídica en el cas que aquesta raó aporti algun present per oferir
a l’audiència i en benefici del programa, així com quan col·labori en qualitat d’expert en el tema que es
tracti. En aquests casos únicament es dirà una vegada en el decurs del programa el nom i l’adreça de
l’establiment.
 
 Notes:
 Les campanyes d’inici de termporada i la de nadal resten condicionades a que el nombre de contractes
publicitaris sigui suficient per pagar la despesa que ocasiona la prestació del servei.
 
 A aquestes tarifes se’ls aplicarà el 16% d’IVA.
 
 Aquestes tarifes s’incrementaran anualment d’acord amb l’IPC.
 En el cas de devolució de rebuts bancaris les despeses seran a càrrec del client.
 
Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003  i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34

TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER ESPECTACLES
PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58, 20.4.f) i 20.4.g) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de competència
municipal, a instància de part:

Vigilància especial dels establiments que la sol·licitin
Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol altres que
estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments públics que per llur naturalesa, per
l’aglomeració de públic que provoquin o per les necessitats d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles
així ho exigeixin
Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions constructives o d’altre tipus ho
requereixin, arribant fins i tot a la interrupció temporal de la circulació
Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesants, de grans transports i de caravanes a
través del nucli urbà.
Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la realització de transport
escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d'obtenir les màximes condicions de seguretat
Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats  per altres activitats que exigeixin llur prestació.

A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el particular els
hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la citada Llei General Tributària, que siguin:

Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que motivin o obliguin a
aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen  en l'article anterior
Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una activitat
empresarial, els seus propietaris, i
Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que no els sol·licitin

Article 4t. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i
36 de l’Ordenança General.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5è. Beneficis fiscals

Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per l’Estat, la
comunitat autònoma i la província.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els apartats a), b)
c) d) i f) de l'article 2n.1 en funció del nombre d'efectius, tant personals com materials, que s'utilitzin en la
prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es
tracti de l'autorització per realitzar el transport escolar, prevista a l’apartat e)

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf 1. Serveis especials:
Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per cada hora o
fracció..........................................................................................................
Tarifa mínima per cada servei ......................................................................

         24,86€
         37,30€

Per cada vehicle municipal, per cada hora o fracció.....................................          43,51€

En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis  s'efectuïn entre les 0,00 i les 6,00 hores
del dia.
El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la sortida
dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva entrada després d'haver
acabat el servei.

Article 7è. Acreditament

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.Tanmateix, en
el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una quantiat equivalent a l’import, conegut o
estimat, de la taxa.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la prestació de serveis
regulats en aquesta ordenança, presentaran l'escrit corresponent de sol·licitud en aquest Ajuntament,
acreditant que s’ha constituït el dipòsit de la taxa en la Tresoreria Municipal.

Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i autònoma. Aquesta
liquidació es notificarà per a ingrés directe una vegada s'hagi fet el servei o s'hagi concedit l'autorització, i
el seu pagament s'efectuarà en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:

Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent
Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent

Article 9è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la l’Ordenança
General.



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  124

Pàgina  124 de 12856128

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003  i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà el
preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 m de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la instal·lacigó de quioscos en la via pública que es regirà per la present
Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que resulti de la
instal·lació de quioscos en la via pública.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o
concessions administratives per a instal·lar quioscos en la via pública o  els qui es beneficiïn de la utilitat
derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, mitjançant la
instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals.

Article 4t. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i
36 de l’Ordenança General.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via pública necessaris per als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
a) Quioscos dedicats a la venda de billets de l’ONCE: Per m2 i any: 24,86 €.
b) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en l’anterior apartat:

Per m2 i any:  37,30 €.

Normes particulars d’aplicació:
a)Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als 1,5 pimers metres
quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec del 50 per cent en la quantitat
fixada en la tarifa.
b)Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en els quioscos dedicats
a la venda de flors, a més de la superfície que ocupa estrictament el quiosc, hom tindrà en compte la
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superfície annexa utilitzada per a l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o
complementaris.
c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementaran un  50  per cent quan en els quioscos es
comercialitzin articles en règim d’expositors en dipòsit.

Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un 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.

Article 7è. Acreditament

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o aprofitament especial resultant de la instal·lació
de quioscos en les vies públiques municipals , moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix
amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals en la forma
establerta en aquesta Ordenança.

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

Quan per a la instal·lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió administrativa, l’import de la
taxa s’acreditarà en el moment  en què s’atorgui l’esmentada concessió.

Article 8è. Període impositiu

Quan l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos hagi de durar menys d’un any, el
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

Quan la duració de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos 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.

Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

Quan no s’autoritzi l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos o per causes no
imputables al subjecte passiu, no es pugui instal·lar els quioscos, procedirà la devolució de l’import
satisfet.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a instal·lar els quioscos en la via pública es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

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.



Ajuntament de Canet de Mar                   Ordenances fiscals   any 2003                                                     pàg.  127

Pàgina  127 de 12856128

Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà
en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el 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.

El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas, s’ordenarà el
càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.

Article 10è. Notificacions de les taxes

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

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

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

Article 12è. Gestió per delegació

Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

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.

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 14 de novembre de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2003 i es mantindrà vigent fins
la seva modificació o derogació expressa.

En cas de no modificar-se aquesta taxa per aprovació explícita, s’entendrà que cada any s’incrementarà
el preu amb l’Index oficial de Preus al Consum (IPC.)

Canet de Mar,  11 de novembre de 2001.

L’Alcaldessa.
Ibis Puig i Valls
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ORDENANÇA FISCAL Número 36

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TELEALARMA I DE TELEASSISTÈNCIA.

Article 1.- Fonament i naturalesa.

D’acord amb el que disposa l’article 1147 en relació amb l’article 41 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals,  l’Ajuntament estableix el preu públic pel servei de
Telealarma i Teleassistència.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones que sol·licitin aquest servei que
s’especifica a l’article 1

Article 3. Tarifes.

La quantia del preu públic regulat en aquest Ordenança Fiscal serà fixada en la tarifa següent:

a)Servei de Telealarma/Teleassistència:

El preu es fixa en 12,02 Euros/mensuals (2.000 PTA)

Prèvia valoració dels Serveis Socials Municipals es podrà aplicar una reducció de l’import, en funció de la
situació socio-econòmica, del 75%, 50%, 25% o la bonificació total del servei.

El cost total per unitat de teleassistència instal·lada és de 16.53 EUR (2.750 PTA) dels quals l’Ajuntament
de Canet de Mar subvencionarà a tots els usuaris amb 4.51 EUROS (750 PTA), per tal d’afavorir la
implantació del servei a tothom que ho necessiti.

Disposició final.

La present ordenança, aprovada pel Ple en data 20 de desembre de 2002 i començarà a regir a partir del
dia següent al de la seva publicació en el B.O.P. i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació expressa.

Canet de Mar, 11 de desembre de 2002.

L’Alcalde
Joaquim Mas i Rius


