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ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS
MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC
ARTICLE 1. NATURALESA I CONTINGUT DE L'ORDENANÇA FISCAL GENERAL
L'
Ordenança Fiscal General es dicta a l'
empara de les disposicions contingudes als articles 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85,
de 2 d'
abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El seu objecte és la definició de les normes de gestió, inspecció i recaptació dels recursos municipals de dret públic que,
essent comuns a tots ells, cal considerar integrants de totes les ordenances i disposicions fiscals específiques, excepte
que així és manifesti expressament en aquestes.
El seu contingut òbvia aquells elements prou definits i concretats en la legislació de Règim Local i Fiscal en general,
aplicables a tota l'
actuació fiscal municipal d'
acord amb l'
esmentat article 5 de la Llei de Bases de Règim Local, i es
centra en els extrems propis de la gestió, inspecció i recaptació a l'
Ajuntament de Girona.
ARTICLE 2. ORDENANCES I DISPOSICIONS FISCALS ESPECÍFIQUES
Els tributs municipals s'
establiran, en el seu cas, i es regularan per ordenança fiscal específica, segons disposa l'
article
15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Els preus públics es regiran per l'
ordenança general corresponent, i s'
atindran en la seva reglamentació al que disposa el
Capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concordants, i la Llei 8/89, de 13 d'
abril.
ARTICLE 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
1. Respecte l'
àmbit espacial s'
estarà al que disposa l'
article 6 de la Llei de bases de règim local.
2. Respecte l'
àmbit temporal s’estarà al que disposin els acords d'
imposició, complertes les condicions de publicitat
pertinents. En tot cas, tant els tributs com els preus públics es consideraran vigents mentre no es produeixi acord de
derogació o modificació expressos.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
Els beneficis fiscals s'
aplicaran en l'
àmbit i quantia imposats per la llei, o autoritzats per la llei i regulats per la
corresponent ordenança fiscal d’acord amb aquella.
Les tarifes de les taxes i preus públics incorporaran expressament, en el seu cas, els criteris establerts en els articles
24.4 i 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, respectivament.
El termini per a sol·licitar qualsevol benefici fiscal coincideix amb el termini per al pagament voluntari del tribut o
ingrés públic sobre el que es vol aplicar el corresponent benefici fiscal. En cas contrari, el benefici fiscal, si es
compleixen els requisits exigits, tindrà efectes a partir de l'
exercici següent al de la seva sol·licitud, sempre que es tracti
de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
Per tal de poder gaudir de qualsevol benefici fiscal potestativament establert per l’Ajuntament en una ordenança fiscal
(és a dir, que no siguin d’obligatòria aplicació per previsió expressa de la llei), és necessari no tenir cap deute pendent
amb l’Ajuntament per qualsevol concepte, entenent com deute pendent aquells que es trobin en període executiu de
pagament havent adquirit fermesa la corresponent liquidació, i no haver estat sancionat durant els dos anys anteriors a
la data de la sol·licitud del benefici fiscal, per infracció de qualsevol Ordenança municipal; no obstant, pel que fa a
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l’Ordenança municipal de circulació, el número d’infraccions haurà de ser quatre de lleus, dos de greus o una de molt
greu.
En els casos de beneficis fiscals en els quals es tinguin en compte els ingressos de la unitat familiar, s’estarà al que
disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes,
s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
En els casos de desqualificació voluntària d’un habitatge de protecció oficial, els interessats hauran de reintegrar els
beneficis fiscals atorgats per aquest motiu incrementats amb l’interès legal.
ARTICLE 5. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
El fet imposable és el pressupòsit que fixi el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per configurar cada tribut o
preu públic i la realització del qual origina el naixement de l'
obligació tributària.
L'
obligació de pagament recaurà sobre el subjecte passiu (contribuent o substitut) o el responsable (subsidiari o
solidari) d'
acord amb la normativa de cada exacció.
Els obligats al pagament a l'
Administració Municipal per qualsevol deute de dret públic en respondran amb tots els
seus béns presents i futurs, amb les limitacions legals aplicables.
ARTICLE 6. DOMICILI FISCAL
A efectes de domicili fiscal s'
estarà al que disposa l’article 48 de la Llei general tributària. Els subjectes passius hauran
de declarar el seu domicili fiscal.
Pels empadronats en el terme municipal, el domicili fiscal serà el que figuri en el Padró d'
Habitants, si no han declarat
un altre.
Els obligats tributaris no residents a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
ARTICLE 7. FET IMPOSABLE
S'
estableixen i/o s'
exigiran impostos, taxes, contribucions especials i preus públics en els supòsits establerts al Reial
Decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 8. DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES
Cada ordenança establirà la forma de determinació de les bases imposables, que podrà efectuar-se, d’acord amb l’article
50.2 LGT, per estimació directa, objectiva, o indirecta, essent l’estimació directa el mètode general.
ARTICLE 9. FIXACIÓ DE TARIFES, COEFICIENTS I TIPUS IMPOSITIUS.
Les Ordenances assenyalaran les diverses tarifes, coeficients i tipus impositius per a la determinació de la corresponent
quota.
Les tarifes i coeficients referits a les vies públiques ho seran en funció de la classificació d'
aquestes per categories.
Les vies públiques no classificades seran tractades per analogia com les altres de semblants característiques de
situació, amplada, condicions urbanístiques i trànsit. Aquesta analogia correspon disposar-la a l'
AlcaldiaPresidència.
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ARTICLE 10. GESTIÓ I LIQUIDACIONS D'EXACCIONS
La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades, sol·licituds i altres documents amb
transcendència tributària, s’ajustarà als models, formats o requeriments informàtics que, en el seu cas, pugui exigir
l'
Ajuntament, principalment pel que fa als tràmits telemàtics tributaris que es puguin realitzar.
Les liquidacions seran practicades per l'
oficina gestora corresponent -en general el departament de Gestió Tributària- i
aprovades per l'
Alcaldia-Presidència o regidoria en qui delegui. Les autoliquidacions, quan així correspongui, es
practicaran per part del declarant, tècnicament assistit pels serveis municipals.
Les liquidacions de taxes i les corresponents a l'
aplicació de preus públics per serveis sol·licitats pels administrats,
implicaran, en principi, dipòsit previ del seu import provisional.
Les altes presentades pels interessats o detectades per la inspecció municipal es liquidaran amb efecte de la data en què
neix l'
obligació de contribuir i s'
incorporaran al padró pel període següent que correspongui, sense perjudici de les
liquidacions corresponents a períodes impositius anteriors.
Les baixes, que hauran de ser presentades pels subjectes passius, tindran efecte en padró a partir del període impositiu
immediatament següent a la declaració.
En relació als procediments de verificació i comprovació establerts als articles 131 i següents de la Llei General
Tributària, l’òrgan competent per al seu inici és el Cap de Gestió Tributària o funcionari en qui delegui, i el competent
per la seva resolució serà el que tingui la competència per aprovar la corresponent liquidació.
ARTICLE 11. FORMES DE LIQUIDACIONS
Les exaccions que recaiguin sobre fets imposables que tinguin continuïtat en el temps, es liquidaran per padrons. Les
que recaiguin sobre fets imposables ocasionals es liquidaran per liquidació expressa, sense perjudici dels supòsits de
presentació d’autoliquidacions. Aquest mateix procediment de liquidació s'
aplicarà a les altes, en supòsits de
continuïtat, prèvies a la inclusió en padró.
ARTICLE 12. PADRONS
1. Els padrons deuran contenir, a part de les dades pròpies de cada exacció:
- El nom, cognoms, domicili, DNI o NIF del subjecte passiu.
- L'
objecte de l'
exacció.
- Les bases imposable i liquidable.
- El tipus de gravamen.
- La quota assignada.
- El deute tributari.
2. Els padrons es confeccionaran anualment, i es sotmetran a aprovació de l'
Alcaldia o òrgan en qui delegui. El propi
acord fixarà el termini de pagament en voluntària, que en cap cas serà inferior a dos mesos.
3. Els padrons aprovats s'
exposaran al públic durant vint dies, per examen i reclamacions pels interessats, mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al diari local de major circulació i al tauler d'
anuncis. Aquest tràmit tindrà els
efectes propis de la notificació.
ARTICLE 13. LIQUIDACIONS INDIVIDUALITZADES
Les liquidacions individualitzades proposades per l'
oficina gestora corresponent i aprovades segons tràmit pertinent,
seran carregades a la Recaptació municipal per al tràmit de notificació i cobrament.
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Les liquidacions contindran tots els elements propis de cada exacció i en la seva notificació s'
indicaran els terminis de
pagament i els de recursos pertinents contra la mateixa. Les liquidacions seran aprovades per l’Alcaldia, o òrgan o
regidor en qui delegui, i notificades pel Cap de Gestió Tributària.
ARTICLE 14. AUTOLIQUIDACIONS
En les ordenances específiques de cada exacció podrà establir-se el règim d'
autoliquidació. En aquests casos, els
subjectes passius vindran obligats, simultàniament a la presentació de l’autoliquidació, a ingressar l'
import del deute
determinat en l’autoliquidació en els terminis establerts.
De la liquidació definitiva que pot practicar l'
Administració, se'
n derivarà la quota complementària a ingressar o la
devolució d'
ofici, segons correspongui.
Les autoliquidacions adquiriran el caràcter de liquidacions definitives, cas de no practicar-se aquestes, d'
acord amb la
normativa de cada exacció.
Als efectes de presentació d'
autoliquidacions s'
utilitzarà el model facilitat per l'
Administració, al qual s'
acompanyaran
els documents necessaris per la liquidació.
ARTICLE 15. DIPÒSITS PREVIS
En les normes reguladores de les taxes i els preus públics és podrà establir l'
exigència del dipòsit previ del seu import,
total o parcial. Aquests dipòsits previs tindran caràcter de pagament a compte, i seran requisit indispensable per a la
tramitació del corresponent expedient.
En el document de cobrament, que facilitarà l'
Administració, s'
expressaran els elements integrants de la liquidació. Es
lliurarà còpia a l'
interessat degudament autenticada i se n'
incorporarà un altre a l'
expedient corresponent.
En tramitar la sol·licitud corresponent, l'
oficina gestora proposarà la liquidació definitiva, la qual comportarà la
liquidació complementària, la devolució d'
ingrés indegut, d'
ofici, o la conformitat de la liquidació objecte de dipòsit
previ.
La resolució de la sol·licitud haurà d'
acompanyar-se de l'
aprovació de la liquidació procedent d'
acord amb l'
exposat
anteriorment.
En cas de renúncia o desistiment de l'
interessat, s'
estarà al que disposin les normes específiques de cada exacció.
ARTICLE 16. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Quan de la resolució d'
un expedient en resulti un ingrés indegut, l'
oficina gestora, d’ofici o a instància de part, iniciarà
les diligències de devolució i ho notificarà a Intervenció, per a l'
ordenació del pagament.
ARTICLE 17. RÈGIM DE SANCIONS
Per al règim d'
infraccions i sancions s'
estarà al que disposa la Llei General Tributària i les disposicions que la
complementen i desenvolupen.
Correspon a l'
Alcaldia-Presidència la qualificació de les infraccions i també la determinació de la sanció en els límits
establerts per la Llei li pertoca també la interpretació i adaptació dels termes legals a l'
àmbit municipal.
ARTICLE 18. LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL
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La gestió recaptatòria consisteix en l'
exercici de la funció administrativa encaminada al cobrament dels deutes tributaris
i altres de dret públic a favor de l'
Ajuntament i els seus organismes autònoms.
El cobrament de deutes en període executiu s’efectuarà pel procediment de constrenyiment regulat a la Llei general
tributària i al Reglament general de recaptació.
ARTICLE 19. NORMATIVA APLICABLE
La gestió recaptatòria es regirà per les normes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Llei general tributària i Llei general pressupostària.
Llei reguladora de les hisendes locals i normes de desenvolupament.
Tractats i convenis internacionals i normes comunitàries que siguin d’aplicació.
Reglament general de recaptació.
La present ordenança fiscal.
Supletòriament, per les disposicions generals sobre els procediments administratius.

En el supòsit que qualsevol notificació practicada per la Recaptació Municipal es faci mitjançant publicació d’anunci
de notificació per compareixença, la referència que l’article 112 de la Llei general tributària fa a l’Administració
tributària corresponent a l’últim domicili fiscal conegut, s’entendrà feta al tauler d’edictes de l’Ajuntament de l’últim
domicili conegut del notificat, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
ARTICLE 20. ÒRGANS DE RECAPTACIÓ
La gestió recaptatòria de l’Ajuntament, tant en període voluntari com executiu, es durà a terme per la secció de
Recaptació municipal sota la prefectura de la Tresoreria municipal.
No obstant, tractant-se de conceptes que per la seva naturalesa o per raons d’idoneïtat de la seva gestió tinguin establert
el seu cobrament simultani a la presentació de documents o altres tramitacions, la recaptació en període voluntari es
podrà atribuir, mitjançant decret de l’alcaldia, a l’Oficina d’informació i atenció al ciutadà o altre òrgan designat a
l’efecte.
Els funcionaris que exerceixin funcions de recaptació seran considerats agents de l'
autoritat i tindran les facultats
previstes a l'
article 142 de la Llei general tributària i podran adoptar les mesures cautelars previstes per al procediment
d'
inspecció a l'
article 146 de la mateixa llei. Aquests funcionaris també podran realitzar les actuacions d'
obtenció
d'
informació previstes en els articles 93 i 94 de la Llei general tributària.
Quan així s'
acordi, la gestió recaptatòria de l'
Ajuntament o una part de la mateixa es podrà dur a terme per altres ens
territorials a l'
àmbit de les quals pertanyi el municipi de Girona o per l'
Agència Estatal d'
Administració Tributària quan
s'
hagués formalitzat el conveni corresponent.
ARTICLE 21. ENTITATS COL·LABORADORES EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA
Podran actuar com entitats col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries i les caixes d'
estalvi autoritzades per
l'
Ajuntament, amb els requisits i el contingut a què es refereix l'
article 17 del Reglament general de recaptació.
La prestació del servei de col·laboració dels bancs i caixes d'
estalvi no serà retribuïda.
En cap cas l'
autorització que es concedeixi o el conveni que es formalitzi atribuirà el caràcter d'
òrgans de recaptació a
les entitats col·laboradores en la recaptació.
ARTICLE 22. PERÍODE DE RECAPTACIÓ
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1. L'
Alcaldia-Presidència, o òrgan en qui delegui, aprovarà anualment el calendari de cobrament on s'
establirà el
període voluntari de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, el qual tindrà una durada mínima de dos mesos.
2. La comunicació del període de cobrament a què es refereix l’apartat anterior es durà a terme de forma col·lectiva
mitjançant la publicació dels edictes o anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament i es procurarà la seva divulgació pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.
3. En el supòsit de concurrència de causes extraordinàries que així ho justifiquin, l’Alcaldia-Presidència, o òrgan en
qui delegui, podrà acordar motivadament, previ informe de la Tresoreria municipal, l’ampliació del període de
cobrament prèviament establert.
4. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants de liquidacions de notificació individualitzada serà el
que s’indiqui en el document de notificació sense que, en cap cas, pugui ser inferior al termini establert en l’article
62.2 de la Llei general tributària.
5. En cas de deutes per conceptes no tributaris, el termini regulat en l’apartat anterior s’aplicarà sense perjudici dels
terminis específics que puguin tenir establerts per les normes en base a les quals s’exigeixin.
6. El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants d’una autoliquidació serà el que estableixi la normativa
de cada tribut.
7. Al venciment dels terminis esmentats, pels deutes no satisfets s’iniciarà el període executiu, la qual cosa
determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26
i 28 de la Llei general tributària i, si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment.
8. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes no satisfets s’efectuarà pel procediment de constrenyiment, el
qual s’iniciarà mitjançant la notificació de la providència de constrenyiment.
9. Si el venciment de qualsevol termini coincideix en dissabte o dia inhàbil, l'
últim dia de pagament quedarà traslladat
al primer dia hàbil següent.
ARTICLE 23. FORMES DE PAGAMENT
1. El pagament dels deutes a favor de l’Ajuntament es podrà fer sempre amb diner de curs legal.
2. Els pagaments que s’hagin d’efectuar a les caixes de la Recaptació municipal, també es podran realitzar pels mitjans
següents, amb els requisits, condicions i procediments que per cadascun d’ells s’estableixen:
a) Xec nominatiu a favor de l’Ajuntament, creuat i conformat o certificat per l’entitat lliurada, amb data i
forma.
b) Targeta de crèdit o de dèbit, sempre que la targeta a utilitzar es trobi entre les admeses en cada moment per
l’Ajuntament.
c) Domiciliació bancària, en cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva o d’ajornaments i
fraccionaments.
d) Transferència bancària, amb caràcter excepcional, prèvia sol·licitud del compte a la Tresoreria municipal.
e) Gir postal o telegràfic.
3. Els pagaments que s’hagin d’efectuar a través de les entitats col·laboradores en la recaptació s’efectuaran en diner
de curs legal o altres mitjans habituals en el tràfic bancari per l’import exacte dels deutes. L’admissió de qualsevol
altre mitjà de pagament queda a discreció i risc de l’entitat. En cap cas iran a càrrec de l'
Ajuntament les despeses
que es puguin ocasionar per la utilització de mitjans de pagament diferents del diner de curs legal. Com a
conseqüència d'
aquestes despeses no es podran minorar en cap cas els imports ingressats.
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4. Per efectuar els pagaments a través d’entitats col·laboradores els obligats al pagament hauran de presentar els
documents d’ingrés facilitats per l’Ajuntament que continguin l’autoliquidació, la liquidació practicada per
l’Administració o el rebut de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, segons models establerts a
l’efecte.
5. Els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva podran ser domiciliats pels obligats al pagament a
comptes oberts en entitats de crèdit. Per fer-ho, de conformitat amb l’establert en els articles 25 i 38 del Reglament
general de recaptació, hauran de comunicar-ho a la recaptació municipal al menys dos mesos abans del
començament del període de cobrament. En altre cas, la domiciliació tindrà efectes a partir del període següent.
6. Els pagaments que s’efectuïn per internet es faran mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària o
domiciliació bancària, segons les condicions d’ús establertes, si s’escau, per l’Ajuntament, en la mesura que el
desenvolupament tecnològic ho permeti.
ARTICLE 24. JUSTIFICANTS DE PAGAMENT
Els justificants de pagament en efectiu seran, segons el casos:
a) Els rebuts.
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per la Recaptació municipal o altres òrgans competents o per
les entitats col·laboradores autoritzades per rebre el pagament.
c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document al qual s’atorgui expressament el caràcter de justificant de pagament per
l’Ajuntament i, en particular, els determinats per la normativa reguladora dels ingressos per via telemàtica.
ARTICLE 25. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES
1. L’Ajuntament, a sol·licitud dels obligats al pagament, podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes en els
termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei general tributària.
2. Es podran ajornar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament sempre i quan el
seu import sigui igual o superior a 100,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà l’ajornament, amb
caràcter excepcional, si per part de l’Ajuntament es considera discrecionalment que és l'
única forma d’efectuar el
cobrament.
3. Només es podran fraccionar els deutes tributaris i altres de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament que tinguin
un import igual o superior a 300,00 euros i quan l’import de les fraccions no sigui inferior a 50,00 euros, llevat
d’aquells casos discrecionalment apreciats per l’Ajuntament en què es consideri que el fraccionament és l'
única
forma d’efectuar el cobrament.
4. La concessió d’ajornaments i fraccionaments correspon, en general, a l’Alcaldia-Presidència o òrgan en qui delegui
amb les condicions establertes per la Llei. Tanmateix, quan l’import principal de la totalitat dels deutes no
excedeixin de 6.000,00 euros i el termini d’ajornament o fraccionament no excedeixi d’un any, la concessió
correspondrà al Tresorer municipal i, en la seva absència, als responsables del servei de recaptació.
5. Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri
l’ajornament o fraccionament, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la Llei general tributària.
6. En general, els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes previstos en l’article 82 de la Llei
general tributària. Tanmateix, es dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de garanties quan l’import
principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 6.000,00 euros, el termini d’ajornament o fraccionament no
excedeixi d’un any i el sol·licitant es trobi al corrent de pagament d’altres obligacions davant l’Ajuntament.
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7. Amb caràcter general, per a la concessió d’ajornaments o fraccionaments es requerirà ordre de domiciliació
bancària, indicant el número del codi compte client i les dades identificatives de l’entitat financera que hagi
d’efectuar el càrrec en compte.
8. Els deutes en període voluntari de pagament s’ajornaran o fraccionaran, a sol·licitud dels obligats al pagament,
sempre i quan, a més de les condicions dels apartats 2 i 3, es compleixin els requisits següents:
a) Presentació de la sol·licitud dins el termini de pagament voluntari.
b) Que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament.
c) En cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva de caràcter anual (rebuts de padrons
anuals), quan la data màxima d’ajornament o fraccionament sigui el dia 5 de novembre de l’any en curs o
l’immediat dia hàbil següent, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en
aquest cas, la data màxima d’ajornament o fraccionament haurà de ser el dia 20 d’abril de l’any següent o
l’immediat dia hàbil següent.
d) En cas d’altres deutes no compresos en l’apartat anterior, quan el termini d’ajornament o fraccionament
sigui com a màxim d’1 any a comptar des de la data de venciment del període voluntari de pagament.
9. En tots els casos, les dates de pagament sempre coincidiran amb el dia 5 ó 20 del mes corresponent o l’immediat
dia hàbil següent, llevat que la forma de pagament sigui la domiciliació bancària en què la data de venciment del
pagament serà necessàriament el dia 20 de cada mes o l’immediat dia hàbil següent.
10. L’aplicació dels criteris generals assenyalats en els apartats anteriors es podrà modificar en aquells casos en què
l’Ajuntament ho consideri necessari per assegurar el cobrament dels deutes.
ARTICLE 25 BIS. PAGAMENT A TERMINIS SENSE INTERESSOS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
1. L’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana es cobrarà en tres parts iguals en els terminis següents: 5
d’abril, 5 de juliol i 5 de novembre o immediats hàbils, de l’any en curs.
2. Aquest sistema de pagament s’aplicarà únicament als rebuts de padró d’aquest concepte, la quota dels quals
sigui igual o superior a 100,00 euros, i sempre i quan el pagament estigui domiciliat.
3. Per a les noves domiciliacions, aquest sistema s’aplicarà en el mateix exercici que es domiciliï el rebut, sempre i
quan la sol·licitud s’hagi presentat fins el dia 31 de gener o immediat hàbil de l’any en curs. En cas contrari, la
domiciliació no tindrà efectes fins l’exercici següent.
4. Es podran comunicar modificacions de la domiciliació bancària fins un mes abans de la data de càrrec en
compte del termini corresponent.
5. En cas de resultar impagat qualsevol dels terminis es perdrà el dret a aquest sistema de pagament:
a. Si resulta impagat el primer termini, s’haurà de pagar la totalitat del deute dins el termini voluntari
general de pagament, i en cas d’impagament s’exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment.
b. En cas d’impagament del segon termini s’exigirà directament pel procediment administratiu de
constrenyiment, l’import total pendent de pagament, corresponent al segon i tercer terminis.
c. En cas d’impagament del tercer termini s’exigirà directament pel procediment administratiu de
constrenyiment l’import del termini pendent de pagament.
ARTICLE 26. COMPENSACIÓ DE DEUTES
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1. Els deutes de naturalesa pública a favor de l’Ajuntament, tant en període voluntari com executiu, es podran
extingir, de forma total o parcial, per compensació amb els crèdits reconeguts per l’Ajuntament a favor del deutor en
virtut d’un acte administratiu, d’acord amb el que s’estableix a la Llei general tributària i al Reglament general de
recaptació.
2. En el cas de compensació d’ofici de deutes en període executiu, quan el deutor no sigui una de les entitats
públiques a les que es refereix l’article 57 del Reglament de recaptació, l’acord de compensació correspondrà al
tresorer municipal i, en la seva absència, al cap de servei de Recaptació.
ARTICLE 27. ALIENACIÓ DE BÉNS EMBARGATS
1. L’alienació dels béns embargats es realitzarà mitjançant subhasta, concurs o adjudicació directa, de conformitat
amb l’establert als articles 97 i següents del Reglament General de Recaptació.
2. Quan s’hagi dut a terme una subhasta de béns embargats amb dues licitacions sense que els béns s’hagin pogut
adjudicar per manca de postors, es tramitarà la venda mitjançant gestió i adjudicació directes. En aquest cas
l’alienació mitjançant la modalitat d’adjudicació directa no estarà subjecta a tipus, tanmateix, en cas que la Mesa de
subhasta considerés que la diferència entre el valor assignat als béns en l’expedient de constrenyiment i el preu ofert
per qualsevol persona interessada fos desproporcionada, podrà declarar que l’oferta és inadmissible, amb la finalitat
de no produir l’enriquiment injust de l’adjudicatari en perjudici del deutor.
3. A títol indicatiu, quan les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes, en les vendes
mitjançant gestió i adjudicació directes la oferta mínima admissible es fixarà en el 50 per cent del tipus de la primera
licitació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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RELACIÓ DE CARRERS DE GIRONA
NOM CARRER
C
AV
C
C
C
C
C
PL
C
C
MR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AV
C
PL
C
C
PL
C
C
C
C
C
C
CRA
C
C

11 DE SETEMBRE
20 DE JUNY
8 DE MARÇ DE 1908
8 DE JULIOL DE 1809
ABAT ESCARRÉ
ABEURADORS
ACÀCIA
ACÀCIA
AGUDES
AGULLANA
AGUSTÍ PERA I PLANELLS
AGUSTÍ RIERA I PAU
AIGUAVIVA
ALACANT
ALBACETE
ALBERA
ALBEREDA
ALBI
ALEMANYS
ALMOGÀVERS
ALPS
ALVAREZ DE CASTRO
AMICAL MAUTHAUSEN
ANDALUSIA
ANDALUSIA
ANDREU TUYET SANTAMARIA
ANETO
ANETO
ANGEL
ANGEL MARSÀ I BECA
ÀNGEL SERRADELL I PÉREZ
ÀNGELA BIVERN
ANSELM CLAVÉ
ANTIC ROCA
ANTIGA D'
AMER
ANTONI BARNÉS I GULTRESA
ANTONI CANET

CATEGORIA FISCAL
3
2
3
3
3
1
5
5
3
5
3
4
3
2
3
3
2
3
2
5
4
1
3
4
4
3
4
4
2
3
3
3
1
3
4
3
3

CODI POSTAL
17007
17001
17005
17007
17007
17004
17004
17004
17006
17003
17007
17007
17005
17005
17005
17003
17004
17003
17004
17004
17007
17001
17007
17007
17007
17003
17007
17007
17007
17007
17003
17007
17001
17003
17007
17005
17003
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C
C
C
C
C
C
C
PTGE
C
PL
PL
C

C
C
TRAV
C
PL
C
C
C
C
C
C
C
PTGE
C
C
C
C
C
C
C

RTDA
C
PDA
C
C
C
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ANTONI GAUDÍ I CORNET
ANTONI ROVIRA I VIRGILI
ANTONI VARÉS I MARTINELL
ANTÒNIA ADROHER I PASCUAL
ARAGÓ
ARC
ARGENTERIA
ARISTIDES MAILLOL
ARTILLERS
ASSEMBLEA DE CATALUNYA
ASSUMPCIÓ
ASTÚRIES:
1 al 53 i 2 al 64
55 i 66 al final
ATLÀNTIDA
AURIGA
AURIGA
AURORA BERTRANA I SALAZAR
AVELLANEDA
AVELLANER
AVEL·LI ARTÍS I GENER “TÍSNER”
AVI XAXU
BACIÀ
BAILÉN
BAIX
BALANDRAU
BALANDRAU
BALEARS
BALLESTERIES
BALMES
BALUARD
BANYOLES
BARCA
BARCELONA:
1 al 119 i 2 al 118
121 al 399 i 120 al 214
401 i 216 al final
BARCELONA
BARRANC
BARRUFA
BASCANELLA
BASSEGODA
BASTIMENTS

3
3
3
3
4
2
1
1
2
3
3

17003
17005
17007
17005
17003
17004
17004
17001
17001
17001
17005

4
3
4
2
2
5
4
5
4
3
2
2
3
3
4
4
2
2
5
2
2

17003
17003
17006
17004
17004
17004
17005
17004
17003
17007
17001
17002
17006
17006
17006
17003
17004
17002
17004
17004
17004

1
2
2
2
5
3
3
3
4

17002
17003
17005
17003
17004
17007
17007
17006
17006

C
C
C
C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
JR
C
C
C
C
C
C
C
C
PL
PL
C
C
PLA
CRA
PLA
C
C
C
C
C

BATLLE I PRATS
BEATES
BELLAIRE
BELLAVISTA
BELL·LLOCH
BELLMIRALL
BELLPUIG
BERENGUER CARNICER
BERENGUER DE PALOL
BERNAT BOADES
BESADO
BESCANO
BILBAO
BISBE CARTAÑÀ
BISBE LORENZANA
BISBE SIVILLA
BLUEFIELDS
BONASTRUC DE PORTA
BONAVENTURA CARRERAS PERALTA
BOSCH I REITG
BOSQUET
BOU D'
OR
BRU BARNOYA I XIBERTA
BRUC
BULLIDORS
CABRERA
CADÍ
CALDERERS
CALVET I RUBALCABA
CAMIL GEIS I PARRAGUERAS
CAMP D'
OR
CAMP DE LA BATERIA
CAMP DE LA COMA
CAMP DE LA CREU
CAMP DE LA CREU
CAMP DE LA PLANA
CAMP DE LES LLOSES
CAMP DE MART
CAMP GURNAU
CAMPCARDÓS:
1 a l'
11 i 2 al 26
13 al 39 i 28 al 56
41 i 58 al final

2
2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
4
4
2
1
3
3
1
2
4
3
3
4
4
4
4
5
2
1
3
3
4
4
4
4
5
3
2
3

17004
17004
17004
17004
17004
17004
17007
17001
17007
17005
17004
17007
17005
17004
17002
17005
17007
17001
17004
17005
17007
17007
17003
17005
17007
17007
17007
17004
17002
17007
17007
17007
17007
17007
17007
17004
17005
17001
17007
17006

4
3
4
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PTGE
DIS
DIS
C
CM
CM
C
C
C
C
C
C
C
C
PTGE
C
C
C
TRAV
PG
C
C
C
C
C
C
C
C
DIS
PDA
DIS
C
C
C
C
C
C
C

PTGE
C
RT
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CAMPCARDÓS
CAMPDORÀ
CAMPDORÀ-EL PLA
CAN BENET DEL RIU
CAN CARRERES
CAN CASES
CAN LLOBET
CAN MASSA
CAN PAU BIROL
CAN PRUNELL
CAN SEGALARS
CAN SOPA
CAN SUNYER
CAN SUREDA
CAN SUREDA
CAN TORROELLA
CAN TRIOLA
CAN TURON
CANADERS
CANALEJAS
CANET D’ADRI
CANIGÓ
CANONGE DORCA
CANONGE MORERA
CANONGE ROVIRA
CANTÀBRIC
CAP DE CREUS
CAPUTXINS
CAPUTXINS
CAPUTXINS
CAPUTXINS-MUNTANYA
CARDENAL MARGARIT
CARLES DE BOLÓS
CARLES RAHOLA
CARLES RIBA
CARLES VIVÓ SIQUÉS
CARME AUGUET
CARME:
1 al 101
2 i 103 al final
CARME
CARME GUBERT
CARRETERA ANTIGA D'
AMER

4
5
5
4
5
5
3
3
2
3
4
3
3
3
3
4
3
3
1
1
4
4
3
4
4
5
4
5
5
5
5
2
4
3
4
3
4
2
3
4
4
4

17006
17007
17007
17007
17007
17007
17003
17007
17005
17003
17005
17007
17007
17003
17003
17007
17003
17005
17002
17001
17007
17004
17001
17005
17006
17007
17005
17004
17004
17004
17004
17002
17003
17003
17007
17006
17007
17004

17004
17007
17007

TRAV
C
C
C
C
PL
PDA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PL

RBLA
PL
PDA
C
C
PL
C
C
C
C
PL
C
C
C
C
C
C
PARC
CRÓ
C
PL
C
PL
C

CARRIL
CARTAGENA
CARTELLA
CASSIÀ COSTAL
CASTANYER
CASTANYES
CASTELL
CASTELL DE BELLAGUARDA
CASTELL DE CARTELLÀ
CASTELL DE MONTGRÍ
CASTELL DE MONTSOLIS
CASTELL DE PERELADA
CASTELL DE REQUESENS
CASTELL DE SOLTERRA
CASTELLET
CASTELLÓ DE LA PLANA
CATALUNYA:
1 al 17 i 2 al 16
19 i 18 al final
CATALUNYA
CATEDRAL
CATEDRAL
CATERINA ALBERT
CAVALLERS
CELESTINA VIGNEAUX I CIBILS
CENTRAL
CERVERÍ DE GIRONA
CERVINO
CIUTADANS
CIUTAT DE FIGUERES
CLAVERIA
COLL D'
ARES
COLLSACABRA
COMA
COMANEGRE
COMERÇ
COMTESSA ERMESSENDA
CONFLENT
CONGOSTELL
CONSTITUCIÓ
COR DE MARIA
CORREU VELL
CÒRSEGA

1
4
4
4
5
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

17001
17005
17007
17003
17004
17004
17007
17007
17003
17007
17003
17003
17003
17003
17003
17005

1
1
2
2
2
3
4
4
4
2
5
1
4
2
3
4
4
3
4
4
4
4
1
2
2
4

17004
17002
17005
17004
17004
17001
17007
17003
17007
17001
17007
17004
17003
17004
17003
17007
17007
17003
17007
17005
17006
17007
17001
17002
17004
17007

17

C
C
C
C
C

TRAV
DIS
PDA
RTDA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
PG
PL
C
PL
DIS
RTDA
C
C
C
CM
PTGE
C

RT
C
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CORT REIAL
CORUNYA
COSTA BRAVA
COSTABONA
CREU:
1 al 7 i 2 al 10
9 i 12 al final
CREU
CREU DE PALAU
CREU DE PALAU
CREU DE PALAU
CREUS
CRISTÒFOL COLOM
CRISTÒFOL GROBER
CROADA
CÚNDARO
D’ADRI
DALMAU I CARLES
DALMAU I CASADEMONT
DAMIÀ ESCUDER I LLADÓ
DAMIÀ ESTELA I MOLINET
DARÓ
DE LA MUNTANYA DE LA O
DE LA TORRE D’ALFONS XII
DEL CARRER DE LES DONES
DEL TURÓ DE CAN GARCIA
DELS POLVORINS
DEVESA
DIPUTACIÓ
DOCTOR AMETLLER
DOMÈNEC FITA I MOLAT
DOMENY
DOMENY
EIVISSA
EIXIMENIS
ELX
EMBUSTEROS
EMILI BLANCH I ROIG
EMILI GRAHIT:
1 al 77 i 2 al 30
79 i 32 al final
EMILI GRAHIT
EMILIA XARGAY I PAGÉS

2
4
4
4

17004
17005
17005
17006

1
1
2
3
3
2
4
4
1
2
2
4
3
3
4
3
3
5
5
2
5
5
3
1
3
3
5
4
4
1
4
5
2

17003
17002
17002
17003
17003
17003
17004
17005
17001
17004
17004
17007
17005
17007
17007
17007
17003
17004
17004
17004
17004
17004
17001
17001
17003
17007
17007
17007
17007
17001
17005
17007
17002

1
3
4
4

17002
17003
17003
17003

C
C
PL
C
C
C
PL
C
PLA
CM
C
C
C
PL
C
C
C
PL
JR
C
TRAV
C
C
PTGE
PTGE
PTGE
C
PL
C
PG
C
C
C
C
RD
C
C
C
PL
C
C
C
C

EMPORDÀ
EMPÚRIES
EMPÚRIES
ENDERROCADES
ENRIC ADROHER I PASCUAL
ENRIC CLAUDI GIRBAL I NADAL
ENRIC CLAUDI GIRBAL I NADAL
ENRIC MARQUÈS I RIBALTA
EQUIPAMENTS GÜELL
ESCOLA DE MONTJUIC
ESCOLA PIA
ESCORIAL
ESGLÈSIA DE SANT MIQUEL
ESPANYA
ESPERANTO
ESPORT
ESTUDI GENERAL DE GIRONA
EUROPA
EUSEBI COLOMER I POUS
EVEREST
FÀBRICA
FALGÀS
FAR
FAR
FARIGOLA
FARINERA TEIXIDOR
FEDERICA MONTSENY I MAÑÉ
FEDERICO FELLINI
FEDERICO GARCÍA LORCA
FELIU MATAMALA I TEIXIDOR
FERRADURA
FERRAN AGULLÓ
FERRAN EL CATÒLIC
FERRAN FORNA I NAVARRO
FERRAN PUIG:
FERRAN SOLDEVILA I ZUBIBURU
FERRÁNDIZ I BELLÉS
FERRERIES VELLES
FIDEL AGUILAR I MARCO
FIGUEROLA
FILIPINES
FINESTRELLES
FLUVIÀ

4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
2
4
4
1
4
4
3
4
2
5
5
3
4
4
2
4
2
2
4
4
4
2
2
3
1
3
3
2
3
1
4
4
4

17005
17005
17005
17004
17007
17003
17003
17005
17005
17007
17004
17005
17003
17002
17003
17007
17003
17005
17004
17007
17005
17005
17003
17003
17003
17005
17003
17004
17007
17003
17004
17001
17004
17003
17001
17002
17004
17004
17005
17001
17007
17006
17003
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C
PL
CM
PTGE
C
AV
C
BDA
JR
BDA
C
C
RTDA
C

PG
C
C
RTDA
RD
PG
PL
AV
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PG
C
C
PARC
C
C
C
C
C
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FONT
FONT
FONT DE L'
ABAT
FONT DE L'
ABELLA
FONT DE LA LLUNA
FONT DE LA PÒLVORA
FONT DE LA TEULA
FONT DEL BISBE
FONT DEL BOU
FONT DEL CANÓ
FONT DEL REI
FONTAJAU
FONTAJAU
FONTANILLES:
1 al 13 i 2 al final
15 al 17
19 al final
FORA MURALLA
FORÇA
FORMENTERA
FORNELLS DE LA SELVA
FORT ROIG
FOSSATS
FRA IGNASI BARNOYA I OMS
FRANÇA
FRANCESC ARTAU
FRANCESC CIURANA
FRANCESC CIVIL
FRANCESC COLL I TURBAU
FRANCESC ESTIVAL CISA
FRANCESC FERRER I GIRONÈS
FRANCESC MACIÀ
FRANCESC MATEU
FRANCESC PALAU I QUER
FRANCESC PI I MARGALL
FRANCESC ROGÉS
FRANCESC ROMAGUERA
FRANCESC SABATÉ I LLOPART
FRANCESC SAMSÓ
FRANCESCA BONNEMAISON IFARRIOLS
FRUCTUÒS GELABERT I BADIELLA
FUERTEVENTURA
GABRIEL ROURA GÜIBAS

5
3
3
4
4
5
4
4
4
2
4
3
2

17004
17007
17007
17003
17007
17004
17007
17007
17003
17002
17002
17007
17007

2
2
2
2
2
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2
4
3
3
3
3
4
3
3
2
2
3
5
4
3

17001
17002
17001
17004
17004
17007
17003
17007
17007
17003
17007
17005
17002
17005
17001
17005
17007
17007
17007
17003
17006
17005
17003
17003
17004
17005
17004
17007
17003

C
C
C
C
C
C
C
PL
PG
C
PG
PL
C
C
C
C
JR
GR
PL
C
C
UR
PL
GR
PG
C
PTGE
C
DIS
C
C

PL
RTDA
C
C
C
C
C
C
AV

GALÍCIA
GALLIGANTS
GARRAP
GARROTXA
GASPAR CASAL
GAVARRES
GENERAL FOURNÀS
GENERAL MARVÀ
GENERAL MENDOZA
GENERAL O'
DONNELL
GENERAL PERALTA
GEORGE ORWELL
GEORGE STEPHENSON
GEORGES MÉLIÈS
GERMANS BUSQUETS
GERMANS LUMIÈRE
GERMANS MARISTES
GERMANS SÀBAT
GERMANS SÀBAT
GINESTA
GINESTAR
GIRONA 2
GIRONA
GIRONA PER GIRONA
GLACIS
GOMERA
GÓMEZ
GRAN CÀNARIA
GRUP D'
ESTATGES LA CREUETA
GUADIANA
GÜELL:
1 al 15 i 2 al 14
17 al 99 i 16 al 100
101 i 102 al final
GÜELL
GÜELL
GUILLEM BOFILL
GUILLEM COLLTELLER
GUILLERIES
GUIPÚSCOA
HEROÏNES DE STA. BARBARA
HIMALAIA
HISPANITAT

4
2
4
3
2
4
2
2
1
3
4
4
3
5
2
5
2
4
4
2
4
2
5
4
3
4
2
4
5
5

17003
17007
17007
17006
17001
17006
17004
17004
17002
17007
17004
17003
17005
17004
17004
17004
17004
17007
17007
17002
17007
17003
17004
17003
17007
17007
17004
17007
17003
17004

1
2
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4

17001
17005
17006
17006
17005
17005
17001
17006
17003
17004
17007
17005
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PA
C
C
DIS
PL
C
C
C
C

C
C
C
C
PL
C
PA
C
PL
PL
GV

C
C
C
C
C
PL
C
C
C
C
PL
C
C
JR
C
C
C
C
C
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HOMILÍES D’ORGANYÀ
HORTÈNSIA
HORTES
HORTES
HOSPITAL
HOSTAL NOU
IBÈRIA
IGNASI IGLESIAS
ILLA:
1 al 31 i 2 al 28
33 i 30 al final
ILLES FORMIGUES
ILLES MEDES
IMPRESSORS BRO
IMPRESSORS OLIVA
INDEPENDÈNCIA
INDÚSTRIA
INSTITUT VELL
ISABEL LA CATÒLICA
ISABEL VILA I PUJOL
JACINT VERDAGUER I SANTALÓ
JAUME I:
1 al 57 i 2 al 82
59 i 84 al final
JAUME FAIXÓ FUSELLAS
JAUME MARQUÈS I CASANOVAS
JAUME MINISTRAL I MASIÀ
JAUME POL I PERERA
JAUME PONS MARTÍ
JAUME VICENS VIVES
JOAN ALSINA
JOAN AMADES I GELAT
JOAN BADIA I CASAÑAS
JOAN BAPTISTA TORROELLA I BASTONS
JOAN BROSSA I CUERVO
JOAN BRUGUERA
JOAN COROMINES I VIGNEAUX
JOAN FUSTER I ORTELLS
JOAN JOSEP THARRATS I VIDAL
JOAN MARAGALL
JOAN MARIA POU I CAMPS
JOAN MASÓ I VALENTÍ
JOAN MIRÓ I FERRÀ

2
5
1
5
1
4
3
3

17004
17004
17001
17006
17002
17007
17005
17007

3
3
4
4
3
3
1
2
2
4
4
2

17005
17007
17007
17007
17005
17005
17001
17005
17004
17004
17005
17004

1
1
3
3
3
3
2
2
4
2
5
3
1
3
4
4
3
1
4
3
4

17001
17002
17007
17003
17007
17005
17004
17001
17003
17003
17007
17003
17005
17003
17003
17004
17007
17002
17003
17006
17007

C
C
C
C
C
C
C
C
PL
C
PL
C
PL

JOAN OLIVER I SALLARÈS “PERE IV”
JOAN PLANAS CASTAÑER
JOAN REGLÀ
JOAN ROCA I PINET
JOAN SALVAT I PAPASSEIT
JOAN TARRÚS I BRU
JOAN TORRÓ I CABRATOSA
JOAN VIÑAS I BONA
JOANA DE JUGAN
JOAQUIM BOTET I SISÓ
JOAQUIM CAMPS I ARBOIX
JOAQUIM M.MASRAMON I DE VENTÓS
JOAQUIM PLA I DALMAU

4
4
4
3
4
4
3
3
1
4
4
3
1

17007
17005
17003
17003
17007
17003
17005
17003
17002
17003
17003
17003
17002

C
C
C
RTDA
C
C
JR
PL
C
PL
PTGE
C
C
PS
C
PL
PL
C
C
C
TRAV
C
PL
C
C
PL
PL
C
PL

JOAQUIM RIERA I BERTRAN
JOAQUIM RUYRA I OMS
JOAQUIM VAYREDA
JOAQUIM VAYREDA
JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA
JOERIA PETITA
JOHN LENNON
JORDI DE SANT JORDI
JOSEP AGUILERA I MARTÍ
JOSEP AMETLLER I VIÑAS
JOSEP BARÓ
JOSEP BOSCH I PUY "PICULIVES"
JOSEP CANAL I ROQUET
JOSEP CARNER I PUIG-ORIOL
JOSEP CLARÀ
JOSEP FERRATER I MORA
JOSEP IRLA I BOSCH
JOSEP MORATÓ I GRAU
JOSEP MORERA
JOSEP Ma. CORREDOR I POMÉS
JOSEP Ma. CORREDOR I POMÉS
JOSEP Ma. GIRONELLA I POUS
JOSEP Ma. LIDON CORBI
JOSEP Ma. PAGÈS I VICENS
JOSEP M. PONS I GURI
JOSEP PALLACH I CAROLÀ
JOSEP PLA
JOSEP Ma. PRAT
JOSEP MARIA PUIG I SALELLAS

4
4
2
3
2
4
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
4
3
3
4
2
4
3
2
1
4
2

17003
17003
17001
17001
17003
17007
17007
17001
17003
17003
17004
17003
17003
17003
17007
17004
17003
17004
17005
17003
17003
17005
17001
17003
17003
17002
17001
17007
17003
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AV
RTDA
C
C
C
C
C
C
C
PL
C
C
PL
DIS
RTDA
C
PL
C
PL
C
C
C
PL
C
DIS
RBLA
C
PL
C
C
PL
AV
RTDA
C
C
C
C
PL
C
PL
C
C
C
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JOSEP TARRADELLAS I JOAN
JOSEP TARRADELLAS
JOSEP THARRATS
JOSEP TRUETA
JOSEP VIADER I MOLINER
JOSEP VICENÇ FOIX I MAS
JULI GARRETA
JULIÀ DE BOLIVAR
JULIÀ DE CHIA
JURATS
JUST MANUEL CASERO I MADRID
L'
AURORA
L'
AURORA
LA CREUETA
LA DEVESA
LA GERUNDENSE
LA PAU
LAUREÀ DALMAU I PLA
LEONOR JOHER BESALÚ
LES TERRERES
LEPANT
LLEBRE
LLEDONERS
LLEIDA
LLEONS
LLIBERTAT
LLIERCA
LLIMONER
LLORÀ
LLUÍS BORRASSÀ
LLUÍS COMPANYS
LLUÍS PERICOT
LLUÍS PERICOT
LLUÍS SANTALÓ
LLUÍS MARIA XIRINACS I DAMIANS
LOLA ANGLADA
LOPE DE VEGA
LOUIS BRAILLE
MAÇANA
MADRID
MALLORCA
MALUQUER SALVADOR
MANAIES

2
2
4
3
3
4
1
4
4
2
4
3
3
5
1
3
4
3
2
2
4
2
2
4
5
1
3
4
4
3
3
1
3
4
4
2
4
3
4
4
4
1
2

17005
17007
17003
17007
17001
17007
17002
17004
17004
17004
17007
17005
17005
17004
17001
17005
17007
17007
17006
17003
17005
17004
17004
17005
17007
17004
17003
17004
17007
17003
17003
17003
17003
17003
17007
17003
17005
17007
17006
17005
17005
17002
17004

C
PTGE
C
C
C
C
C
C
C
C

C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PTGE
PL
C
C
PTGE
C
C
RTDA
C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C

MANUEL BONMATÍ I ROMAGUERA
MANUEL BONMATÍ I ROMAGUERA
MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA
MANUEL CAZURRO RUIZ
MANUEL PEDROLO MOLINA
MANUEL QUER
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
MANUEL VIÑAS I GRAUGES
MARE DE DÉU DE FATIMA
MARE DE DÉU DE LA SALUT:
1 al 37 i 2 al final
39 al final
MARE DE DÉU DE LORETO
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
MARE DE DÉU DE NÚRIA
MARE DE DÉU DE ROCACORBA
MARE DE DÉU DEL COLLELL
MARE DE DÉU DEL MONT
MARE DE DÉU DEL PILAR
MARE DE DÉU DEL REMEI
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
MARFÀ
MARIA ÀNGELS ANGLADA I D'
ABADAL
MARIA ASSUMPCIÓ SOLER FONT
MARIA AURÈLIA CAPMANY I FARNÉS
MARIA AURÈLIA CAPMANY I FARNÉS
MARIA AUXILIADORA
MARIA CASTANYER FIGUERAS
MARIA LAFFITTE MASJOAN
MARIA GAY I TIBAU
MARIA JOSEPA ARNALL I JUAN
MARIE CURIE
MARIE CURIE
MARQUÈS DE CALDES DE MONTBUI
MARQUÈS DE CAMPS
MARTÍ SUREDA I DEULOVOL
MAS ABELLA
MAS AMAT
MAS ARAGAI
MAS BARRIL
MAS CARRERAS
MAS CATOFA
MAS DEVESA

4
4
3
2
4
2
4
4
4

17003
17003
17007
17003
17007
17002
17003
17006
17005

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
2
2
2
3
3
2
1
1
3
3
3
3
3
4
3

17005
17006
17003
17005
17005
17005
17005
17005
17005
17005
17005
17006
17007
17003
17003
17003
17007
17005
17007
17004
17003
17005
17005
17003
17001
17003
17003
17003
17003
17003
17003
17007
17003
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C
C
RTDA
C
C
C
C
C
PTGE
C
C
C
PL
C
C
PL
PDA
C
C
C

PTGE
RTDA
C
C
C
C
PL
PL
PL
PARC
C
PL
C
C
C
DIS
C
C

C
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MAS FIGUERAS
MAS GRAU
MAS GRI
MAS JARDÍ
MAS PALAHÍ
MAS RAMADA
MAS VENDRELL
MAS VERD
MASSAGUER
MASSOLET
MATILDE ALIS CLOPES
MEDIEVAL
MELA MUTERMILCH
MENORCA
MERCADERS
MERCADERS
MERCÈ
MERCÈ RODOREDA
MERLETS
MIGDIA:
1 al 59 i 2 al 58
61 i 60 al final
MIGDIA
MIGDIA
MIGUEL HERNÁNDEZ
MIMOSA
MINALI
MIQUEL BLAY
MIQUEL COLL I ALENTORN
MIQUEL DE PALOL
MIQUEL MARTÍ I POL
MIQUEL PAIROLÍ I SARRÀ
MIQUEL SANTALÓ I PARVORELL
MIQUEL SANTALÓ I PARVORELL
MODEGUERA GRAN
MONAR
MONGES
MONGES
MONTBÓ
MONTCALM:
1 i 10 al final
2 al 8
MONTFALGARS

3
3
1
3
2
5
4
3
3
3
4
5
4
4
2
2
2
3
4

17003
17003
17003
17003
17003
17004
17007
17003
17005
17007
17005
17004
17001
17007
17004
17004
17004
17003
17004

1
2
2
2
4
5
2
2
4
2
3
3
4
1
4
4
4
5
4

17002
17003
17002
17003
17007
17004
17004
17001
17003
17001
17007
17003
17005
17002
17007
17006
17007
17007
17007
17006

4
3
4

17006

AV
DIS
RTDA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PL
PTGE
C
C
PG
C
C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PL
C
C
C
PG

PL
ES
C

MONTILIVI
MONTILIVI
MONTILIVI
MONTJOVI
MONTJUÏC
MONTJUÏC-MUNTANYA
MONTNEGRE
MONTORI
MONTORRÓ
MONTSENY
MONTSERRAT LLONCH GIMBERNAT
MONTSERRAT ROIG I FRANSITORRA
MORA
MOSQUES
MOSSÈN BALDIRI REIXAC
MOSSÈN JOAN PONS
MOSSÈN JOSEP IGLESIAS I JUANMIQUEL
MOSSÈN PERE RABAT
MUGA
MUNTANYA
MUNTANYA CAN SIMÓ
MURALLA
NARCÍS BLANCH
NARCÍS FIGUERAS I REXACH
NARCÍS MONTURIOL
NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ
NEU
NOBEL
NOGUER
NORD
NOU
NOU DEL TEATRE
OBRA
OLI
OLIVA I PRAT
OLIVERA
OLLES
OLOT:
1 al 85 i 2 al 58
87 i 60 al final
OM
ONOFRE POU
ONYAR

2
5
2
3
3
3
4
4
4
4
3
4
2
2
3
2
4
4
4
4
3
5
3
3
4
4
2
4
5
1
1
2
3
2
2
4
2

17003
17003
17003
17007
17007
17007
17006
17003
17007
17006
17005
17007
17004
17004
17003
17007
17007
17007
17003
17004
17007
17004
17003
17007
17005
17005
17004
17007
17004
17001
17001
17004
17001
17004
17004
17004
17004

2
3
4
2
4

17005
17006
17007
17004
17004
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PTGE
C
C
C
C
C
JR
PL
PL
C
CRA
C
PL
C
DIS
CM
C
PL
C
C
C
C
RTDA
C
C
C
C
PDA

JR
C
RD
RD
C
C
C
PL
C
C
C
C
C
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ONYAR
ORIENT
ORIOL MARTORELL I CODINA
OSCA
OVIDI MONTLLOR I MENGUAL
OVIEDO
PABLO GARCÍA CORTÉS
PABLO RUIZ PICASSO
PAÏSOS CATALANS
PALAFRUGELL
PALAMÓS
PALAMÓS
PALAU
PALAU SACOSTA
PALAU SACOSTA
PALCO DELS SASTRES
PALMA
PALLOL
PALOL D’ONYAR
PAMPLONA
PARE COLL
PASCUAL I PRATS
PASSEIG D'
OLOT
PAU CASALS
PAU MIRANDA
PAU VILA I DINARÉS
PEDRAFORCA
PEDRERES:
1 al 23 i 2 al 22
25 i 24 al finals
PEDRERES
PEDRET
PEDRET
PEIUS PASCUAL
PEIXETERIES VELLES
PEP COLOMER I MARTÍ
PERE III EL CERIMONIÓS
PERE CALDERS ROSSINYOL
PERE COMPTE
PERE COSTA I CASES
PERE DE PALOL
PERE MATAS
PERE ROCABERTÍ

4
4
2
4
2
4
4
5
1
3
5
4
3
3
5
4
4
2
5
3
3
4
3
2
3
2
4

17004
17006
17003
17003
17003
17005
17004
17004
17003
17007
17007
17007
17003
17003
17003
17004
17007
17004
17004
17005
17005
17004
17005
17001
17007
17003
17006

2
4
2
3
4
3
2
4
4
4
3
3
3
3
2

17004
17004
17004
17007
17007
17007
17004
17007
17004
17005
17005
17003
17002
17003
17004

C
PA
C
C
C
C
PTGE
C
C
C
C
C
DIS
CM
C
C
PL
PDA
PL
C
RTDA
PDA
RTDA
C
DIS
GR
C
C
C
C
TRAV
C
C
C
C
C
PL
PDA
C
C
PTGE
PL
C

PERE RODRJA I PONSATI
PERE SACOMA
PERILL
PIC DE LA DONA
PIC DE PEGUERA
PICA D'
ESTATS
PICAPEDRERS
PIERRE VILAR
PINEDA
PIRINEU
PLA GUILLEM
PLA I CARGOL
PLA
PLA DE DALT
PLANURA
POBLE SAHRAUÍ
POETA MARQUINA
POLVORINS
POMPEU FABRA
PONT DE LA BARCA
PONT DE LA BARCA
PONT DE PEDRA
PONT DE PEDRET
PONT MAJOR
PONT MAJOR
PONT MAJOR
PORT LLIGAT
PORTAL DE FRANÇA
PORTAL DE LA BARCA
PORTAL NOU
PORTAL NOU
PORVENIR
POU DE LA TORRE
POU RODÓ
PRAT DE LA RIBA
PREMSA
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
PRIMER DE MAIG
PRÍNCEP
PROGRÉS
PROGRÉS
PRUDENCI BERTRANA
PRUNER

4
2
2
3
3
3
4
3
5
4
3
2
5
5
5
4
1
5
1
3
3
1
4
4
5
4
4
2
2
2
2
3
4
2
4
1
4
5
2
3
3
2
5

17007
17004
17001
17003
17003
17003
17004
17002
17004
17004
17003
17004
17006
17007
17004
17005
17002
17004
17002
17007
17007
17004
17001
17007
17007
17007
17007
17007
17004
17004
17004
17005
17007
17004
17004
17001
17003
17004
17002
17005
17005
17001
17004
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PG
C
C
CRÓ
C
PG
C
C
PTGE
C
C
PL
C
PL
PL
C
PL
C
PG
AV
C
C
C
C
C
RTDA
C
PDA
PG
PL
RTDA
C
C
PTGE
C
C
C
C
C
C
C
PG
C
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PUIG AULET
PUIG D'
ADRI
PUIG D'
ÀGUILES
PUIG D'
EN ROCA
PUIG DE MONTILIVI
PUIG ESTELA
PUIGMAL
PUIGNEULÓS
PUIGNEULÓS
PUIGPEDRÓS
PUIGSACALM
PUIGVISTÓS
PUNTA DEL PI
RAFAEL ALBERTI
RAFAEL CASANOVA I COMES
RAFAEL MASÓ I VALENTÍ
RAÏMS
RAJOLERS
RAMON BERENGUER II “CAP D’ESTOPES”
RAMON FOLCH
RAMON LLULL
RAMON MUNTANER
RAMON TURRÓ
REAL DE FONTCLARA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
REGIMENT DE BAZA
REI MARTÍ
REINA JOANA
REINA SIBIL·LA DE FORTIÀ
RELLOTGE
REMENCES
RICARD GIRALT I CASADESÚS
RICARD GIRALT I CASADESÚS
RICARD GUINÓ I BOIX
RICARD VILADESAU CANER
RIDAURA
RIERA BUGANTÓ
RIERA D'
OIX
RIERA D'
OSOR
RIERA DE CAN CAMARET
RIERA DE CAN PUNXA
RIERA DE LLÉMANA

3
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
2
3
4
1
4
3
3
1
2
2
4
2
2
1
3
3
3
3
3
4
4
3
2
2
4
3
2

17007
17007
17007
17007
17003
17007
17006
17006
17006
17003
17003
17003
17003
17007
17003
17005
17004
17003
17005
17001
17007
17005
17005
17001
17003
17003
17004
17004
17004
17002
17001
17005
17007
17007
17003
17005
17003
17003
17003
17003
17007
17007
17003

C
C
RTDA
C
JR
C
C
C
PTGE
C
C

RTDA
C

C
C
C
C
C
C
PL
C
C
C
PTGE
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
PL
C
PL

RIERA DEL MARROC
RIERA DE MUS
RIERA DE MUS
RIERA GARRAP
RIERA GORNAU
RIERA PALAGRET
RIEROL
RIMAU
RISSEC
RIU BRUGENT
RIU CARDENER:
1 al 21 i 2 al 30
23 i 32 al final
RIU CARDENER
RIU FRESER:
1 al 75 i 2 al 74
77 i 76 al final
RIU SER
ROBERTO BOLAÑO ÁVALOS
ROC DE FRAUSA
ROCA COLOM
ROCA DELPECH
ROCA I FARRERAS
RODONA
ROIG I GELPÍ
ROIG I LLOP
ROMA
ROMANÍ
ROMANYÀ
ROQUES ALTES
ROS DE PALAU
ROSA
ROSSELLÓ
ROURE
RUTLLA:
1 al 89 i 2 al 118
91 i 120 al final
SAC
SACSIMORT
SALT
SALT
SALVADOR DABAU I CAUSSÀ
SALVADOR DALÍ

2
2
2
4
3
3
5
4
4
2
2
3
2

17003
17003
17003
17007
17003
17003
17004
17007
17007
17003
17003

17003
17003

3
2
4
4
3
3
3
3
1
4
3
4
2
3
4
3
2
4
5

17003
17007
17003
17003
17004
17007
17005
17006
17007
17005
17003
17003
17007
17003
17007
17005
17004

2
3
2
2
2
2
4
1

17002
17003
17004
17004
17005
17005
17005
17003
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PL
C
C
C
C
C
C
DIS
GR
PL
PDA
CRA
PL
PDA
AV
C
CRA
C
C
C
PG
C
C
C
PL
C
PDA
C
C
DIS
AV

C
PL
DIS
PL
C
C
PR
C

32

SALVADOR ESPRIU
SALVADOR FERRER MAURA
SANT AGUSTÍ
SANT ANIOL
SANT ANTONI Ma. CLARET
SANT CRISTÒFOL
SANT DANIEL
SANT DANIEL
SANT DANIEL
SANT DOMÈNEC
SANT DOMÈNEC
SANT FELIU DE GUÍXOLS
SANT FELIU
SANT FELIU
SANT FRANCESC
SANT GRAU
SANT GREGORI
SANT HIPÒLIT
SANT IGNASI
SANT ISIDRE
SANT JOAN BOSCO
SANT JOAN BAPTISTA LA SALLE
SANT JORDI
SANT JOSEP
SANT JOSEP
SANT LLORENÇ
SANT MARTÍ
SANT MEDIR
SANT MIQUEL
SANT MIQUEL
SANT NARCÍS:
1 al 53 i 2 al 40
55 i 42 al final
SANT PAU
SANT PERE
SANT PONÇ
SANT PONÇ
SANT ROC
SANT SALVADOR D'
HORTA
SANT SALVADOR D'
HORTA
SANT SEBASTIÀ:
1 al 29 i 2 al 32
31 i 34 al final

1
3
4
3
1
2
4
5
5
2
2
3
2
2
1
4
4
4
4
4
4
1
4
2
2
2
2
4
3
5
2
3
2
2
5
3
3
4
4
4
3

17002
17003
17003
17003
17002
17004
17007
17007
17007
17004
17004
17004
17004
17004
17001
17003
17007
17003
17003
17003
17007
17002
17007
17004
17004
17004
17004
17007
17003
17007
17005

17007
17007
17007
17007
17003
17003
17003
17006

C
DIS
CRA
RTDA
C

DIS
PG
PL
RTDA
TRAV
C
C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CRA

SANTA CLARA
SANTA COLOMA
SANTA COLOMA
SANTA COLOMA
SANTA EUGÈNIA:
1 al 33 i 2 al 68
35 i 70 al final
SANTA EUGÈNIA
SANTA EUGÈNIA
SANTA EUGÈNIA
SANTA EUGÈNIA
SANTA EUGÈNIA
SANTA LLÚCIA
SANTA MARIA
SANTA SUSANNA
SANTANDER
SANTIAGO
SANTIAGO COQUARD I SALA
SANTIAGO RUSIÑOL
SANTIAGO SOBREQUÉS
SARAGOSSA
SARDENYA
SARRIÀ DE TER
SARRIERA
SEBASTIÀ SALELLAS MAGRET
SECTOR CAN GRI
SEGLE XVI
SEGOVIA
SEGRE
SÈQUIA
SÈQUIA MONAR
SERRA ALTA
SERRA DE BESTRACA
SERRA DE FINESTRES
SERRA DE VALL·LLOREDA
SERRES
SEVILLA
SICÍLIA
SILVESTRE SANTALÓ
SOL
SUSQUEDA
TAGA
TAIALÀ

1
5
2
3
1
2
3
4
3
3
4
2
4
1
4
4
3
4
4
4
4
2
3
5
2
4
4
4
1
4
4
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4

17001
17005
17005
17005
17001
17005
17006
17006
17006
17006
17005
17006
17007
17003
17001
17005
17003
17003
17005
17005
17003
17007
17005
17003
17004
17003
17007
17005
17003
17001
17006
17007
17003
17003
17003
17003
17005
17007
17007
17004
17007
17006
17007
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DIS
RTDA
C
C
C
C
C
C
UR
C
C
C
C
RBLA
PL
C
C
C
C
PDA
PDA
C
C
C
PTGE
PL
UR
C
CRÓ
C
GR
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RTDA

34

TAIALÀ
TAIALÀ
TALARN
TAMBOR ANSÓ
TAQUÍGRAF MARTÍ
TARRAGONA
TEIDE
TENERIFE
TENIS
TER
TEROL
TERÇ DE MIQUELETS
TERRI
TETE MONTOLIU I MASSANA
TOMÀS BARAUT
TOMÀS CARRERAS I ARTAU
TOMÀS MIERES
TORDERA
TORÍN
TORRASSA
TORRE ALFONS XII
TORRE DE SANT LLUÍS
TORRE DE SANT NARCÍS
TORRE DE TAIALÀ
TORRE DE TAIALÀ
TORRE DE TAIALÀ
TORRE DE TAIALÀ
TORRE DEL CERDÀ
TORRE DELS SOCORS
TORRE GIRONELLA
TORRE GIRONELLA
TORRE MALLA
TORRE RAFAELA
TORRE SANT DANIEL
TORRE SANT JOAN
TORRE SUTXET
TORRE VEDRUNA
TORRENT
TORRES DE PALAU
TOSA D'
ALP
TRAMONT
TRASFIGUERES
TREN D’OLOT

5
4
2
4
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
5
5
3
3
4
4
4
4
4
2
5
5
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
4

17007
17007
17004
17007
17004
17005
17007
17007
17003
17005
17003
17004
17003
17007
17007
17006
17005
17003
17007
17007
17004
17007
17007
17007
17007
17007
17007
17007
17004
17004
17004
17003
17003
17007
17007
17007
17003
17004
17003
17003
17007
17004
17006

C
PL
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
PG
C
C
CM
C
C
PL
PL
JR
C
C
PL
DIS
GR
C
C
PL
RBLA
C
C

TRENS PETITS
TRES ALSINES
TRES REIS
TRETZEVENTS
TROIA
TURÓ
TURÓ DE CAN PONÇ
TURÓ DE MOROU
TURÓ RODÓ
ULLASTRET
ULTÒNIA
UNIVERSITAT DE CERVERA
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT DE MONTPELLER
UNIVERS
VALÈNCIA
VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER
VALENTÍ FARGNOLI
VALENTÍ FARGNOLI I IANETTA
VALL UMBROSA
VALLADOLID
VALLESPIR
VELL DE FORNELLS
VERN
VESUBI
VI
VIC
VICENS ALBERT BALLESTER I CAMPS
VICENS BOU
VICENS VIVES
VILA DE PERPINYÀ
VILA-ROJA
VILA-ROJA
VISTA ALEGRE
VITORIA-GASTEIZ
VOLTES D'
EN ROSÉS
XAVIER CUGAT
XAVIER MONTSALVATGE
ZAMORA

3
3
4
3
2
4
4
3
4
4
1
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
5
2
4
1
4
3
4
1
2
5
5
4
2
2
3
3
4

17005
17007
17007
17003
17004
17006
17003
17003
17003
17003
17002
17003
17003
17003
17004
17005
17007
17003
17003
17007
17005
17005
17003
17004
17007
17004
17006
17003
17007
17001
17005
17004
17004
17004
17003
17004
17007
17007
17005
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'
acord amb el que preveuen els arts. 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en concordança amb la Llei 8/1989 de 13 d'
abril de Taxes i Preus
Públics, s'
estableix la taxa pel servei de recollida i gestió de residus.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable d'
aquesta taxa la prestació del servei de recollida de residus municipals, i posterior
eliminació, d’habitatges i locals, així com establiments on s'
exerceixin activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques o de serveis, sense perjudici dels supòsits previstos al paràgraf tercer de l’art. 6 d’aquesta ordenança, relatiu
a certes activitats econòmiques desenvolupades fora d’un local.
2. Aquest servei, que té la consideració d’essencial per la vida social dels ciutadans, és de caràcter general i de recepció
i ús obligatoris, per a qualsevol habitatge, local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el
servei, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l'
obligació de contribuir, excepte en aquells supòsits en
els que el titular d’una activitat que generi residus comercials acrediti que ha lliurat els residus que genera o posseeix un
gestor o gestora autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 47 bis de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels
residus, supòsits en que no es cobrarà la taxa corresponent a la recollida de residus comercials.
3. Per a la qualificació dels diferents tipus de residus sòlids urbans que queden inclosos en la prestació del servei
s'
atendrà allò que disposa l'
Ordenança Municipal General de Neteja vigent.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius d'
aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'
article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que resultin beneficiades per la
prestació del servei, pel fet d'
ocupar o utilitzar els habitatges, locals o establiments situats en els llocs on es presti
efectivament el servei, sigui a títol de propietari, d'
usufructuari, d'
arrendatari o qualsevol altre, sense perjudici dels
supòsits previstos al paràgraf tercer de l’art. 6 d’aquesta ordenança, relatiu a certes activitat econòmiques
desenvolupades fóra d’un local.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments aquells que figurin com a titulars de contractes
de subministrament d'
aigua potable o com a titulars d'
establiments on s'
exerceixin activitats comercials, industrials,
professionals, artístiques o de serveis.
3. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels esmentats immobles, els quals podran repercutir
les quotes sobre els respectius beneficiaris.
ARTICLE 4. QUOTES
A) La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local (excepte en els casos expressament
previstos d’activitat exercides fora de qualsevol local i que han de tributar), determinada en funció de la naturalesa,
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destí i superfície de l’immoble i del volum màxim diari (en endavant VMD) de residus evacuat, establint-se a
l’efecte els següents imports (expressats en euros):

Activitat

Orgànica

1. Professionals
Secció 2a.
de 0 a 100 m2
més de 100 m2
2a. Serveis d'hospedatge (amb manutenció)
Agrupació 68 i Grup 935
fins a 25 habitacions
més de 25 habitacions, per hab. d'
excés:
de 0 a 2 estrelles
2.a.1. de 3 a 5 estrelles
2.a.2. Serveis d'hospedatge (sense manutenció)
Agrupació 68 i Grup 935

Paper i
cartró

Vidre

Envasos

106,35
176,25

Residus
diversos
Rebuig

Total
taxa

95,70
146,40

202,05
322,65

645,20

85,15

85,15

34,00

275,20 1124,70

13,55
26,75

1,65
2,50

1,65
2,50

1,35
2,50

7,45
9,20

25,65
43,45

13,70

51,05

51,05

12,75

226,00

354,55

Nota: aquells establiments d’allotjament que donats d’alta del servei d’hospedatge sense manutenció disposin de cuina a les
habitacions o apartaments, tributaran per la tarifa 2a.
2.b. Restaurants
Grup 671
fins a 150 m2
de 151 a 250m2
de 251 a 500 m2
més de 500 m2
2.c. Cafès, bars, gelateries i xocolateries
Grups 672, 675 i 676 i Epígraf 673.2 i 674.1
fins a 75 m2
de 76 a 150 m2
de 151 a 250m2
més de 250 m2

537,35
714,75
1036,95
1178,40

38,30
57,45
108,60
127,70

140,45
191,55
287,35
319,25

24,35
36,45
69,30
81,50

207,90 948,35
280,45 1280,65
402,40 1904,60
505,10 2211,95

330,10
443,05
573,55
958,40

48,60
63,80
95,80
127,70

142,80
191,55
223,50
255,40

18,15
24,35
36,45
48,60

154,80 694,45
207,90 930,65
325,20 1254,50
479,00 1869,10

2.d. Sales de ball, cafè concert, cafè teatre, salons recreatius, discoteques, casinos i bingos
Grup 969 i Epígraf 673.1
fins a 150 m2
78,55
127,70
445,95
de 151 a 250m2
191,55
569,20
117,80
més de 250 m2, per m2 d'
excés
1,25
2,35
0,75

271,65 923,85
363,45 1242,00
1,75
6,10

2.e. Cafès i bars en societats, teatres i quioscos, parcs d'atraccions, espectacles culturals i esportius
Grups 965, 968, 981 i 982 i Epígrafs 674.5, 674.6 i 674.7
quota fixa:
180,70
63,80
127,70

177,95
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550,15

2.f. Comerç al detall de fruites i verdures
Grup 641
fins a 50 m2
més de 50 m2

171,80
192,45

95,80
114,90

51,05
63,80

174,50
194,15

493,15
565,30

3.a. Comerç al detall de pa, vins, begudes, carns i pastisseries
Grups 642, 644 i 645
fins a 50 m2
més de 50 m2

109,95
112,85

140,45
166,00

63,80
76,65

174,50
194,15

488,70
549,65

3.b. Peixateries
Grup 643
fins a 50 m2
més de 50 m2

206,20
219,95

63,80
89,40

63,80
76,65

175,85
195,55

509,65
581,55

3.d. Comerç al detall de productes alimentaris i tota classe d'articles
Grups 647, 661, 662, 664 i 677
fins a 50 m2
109,95
de 51 a 100 m2
157,15
de 101 a 200m2
204,25
de 201 a 300 m2
282,75
més de 300 m2, per m2 d'
excés
1,55

95,80
127,70
172,40
229,85
1,45

82,95
108,60
159,65
223,50
0,95

3.f. Estancs i venda d'articles de fumadors
Grup 646
quota fixa

324,00

101,20

4.a. Comerç a l'engròs de productes alimentaris, tabac, vins i vinagres
Grup 611 i Epígrafs 612.1, 612.3, 612.4, 612.5, 612.6, 612.7, 612.8 i 612.9
de 0 a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 500 m2
més de 500 m2, per m2 d'
excés

255,40
427,85
803,65
0,45

168,90 424,30
187,65 615,50
299,60 1103,25
0,30
0,75

156,20 444,90
251,50 644,95
308,30 844,60
427,35 1163,45
2,45
6,40

425,20

4.b.1. Comerç al detall i l'engròs de teixits, roba, llenceria, perfumeria, calçat, instruments mèdics, joguines, llibres, paper i
derivats, joieria i rellotgeria
Grups 613, 614, 619, 651, 657 i Epígrafs 615.4, 615.5, 615.9, 652.2, 652.3, 652.4, 653.6, 653.9, 659.1, 659.3, 659.4, 659.5,
659.6, 659.8 i 659.9
de 0 a 100 m2
127,65
63,80
105,50 296,95
de 101 a 250 m2
156,35
93,85
130,95 381,15
de 251 a 500 m2
204,35
172,40
238,70 615,45
més de 500 m2, per m2 d'
excés
0,45
0,20
0,25
0,90

4.b.2. Comerç al detall i l'engròs de vehicles, ofimàtica, carbó, petroli, ferro, material de construcció i xatarra
Grups 616, 618, 621, 622, 623, 654, 655, 656 i Epígrafs 505.5, 615.1, 617.1, 617.2, 617.3, 617.4, 617.5, 617.6, 617.7, 617.8 i
653.4
de 0 a 100 m2
44,60
31,85
220,45 296,90
de 101 a 250 m2
62,55
46,95
271,80 381,30
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de 251 a 500 m2
més de 500 m2, per m2 d'
excés

95,80
0,30

63,80
0,25

451,50
0,40

611,10
0,95

4.b.3. Comerç al detall i l'engròs de plantes, llavors, abonaments, productes de jardineria i petits animals
Epígraf 612.2 i 659.7
de 0 a 100 m2
125,65
51,05
38,30
de 101 a 250 m2
163,55
62,55
54,70
de 251 a 500 m2
215,25
127,75
95,80
més de 500 m2, per m2 d'
excés
0,25
0,20
0,35

105,50
130,95
212,60
0,25

320,50
411,75
651,40
1,05

4.b.4. Comerç al detall i l'engròs de mobles
Epígrafs 615.2, 653.1, 653.5 i 659.2
de 0 a 100 m2
de 101 a 250 m2
de 251 a 500 m2
més de 500 m2, per m2 d'
excés

127,75
191,55
217,00
0,65

63,80
96,45
127,75
0,30

191,55
268,15
383,15
0,30

383,10
556,15
727,90
1,25

5.a. Biblioteques, arxius, museus, galeries d’art i sales d’exposicions
Grup 966 i Epígraf 615.6
de 0 a 100 m2
de 101 a 250 m2
de 251 a 500 m2
Més de 500 m2

114,90
148,65
264,40
344,10

76,65
101,70
159,65
209,70

105,50
130,95
187,10
232,30

297,05
381,30
611,15
786,10

5.a.2. Instal·lacions esportives i escoles de perfeccionament, bugaderies, tintoreries, perruqueries i instituts de bellesa
Grups 967, 971 i 972
de 0 a 100 m2
38,30
25,60
233,25
de 101 a 250 m2
54,70
38,95
287,40
de 251 a 500 m2
95,80
63,80
451,50
Més de 500 m2
125,15
86,00
568,65
5.b.1. Escoles, instituts, acadèmies amb manutenció
Grups 931, 932, 933 i 936
fins a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 300 m2
més de 300 m2
5.b.2. Escoles, instituts, acadèmies sense manutenció
Grups 931, 932, 933 i 936
fins a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 300 m2
més de 300 m2

165,05
221,50
286,75
479,20

297,15
381,05
611,10
779,80

102,10
127,60
172,30
249,80

152,45 419,60
190,55 539,65
257,25 716,30
373,00 1102,00

102,10
127,60
172,30
249,80

152,45
190,55
257,25
373,00

254,55
318,15
429,55
622,80

5.c. Serveis de neteja, serveis contra incendis, prestacions de serveis domèstics, extermini d'animals i serveis de jardineria o
similar
Grups 911, 912, 913, 921, 922 i 974
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quota fixa

51,05

203,50

254,55

5.d. Intermediaris del comerç, agències de viatges, gestories, companyies d'assegurances, serveis tècnics, publicitat,
activitats auxiliars, serveis de propietat immobiliària, serveis jurídics, serveis financers, explotació electrònica, estudis de
mercat, recaderia, traducció, mecanografia, agències de col·locació, serveis de lloguer, mudances, telecomunicacions,
pompes fúnebres fundacions, associacions sense ànim de lucre, centres de culte amb tarifa establerta per entrada i col·legis
professionals.
Agrupacions 63, 76, 82, 83, 84 (excepte grup 849) 85 i 86, Grups 665, 755, 757, 761, 769, 964, 983, 989, 991 i 999 i Epígrafs
979.1, 979.2, 979.3 i 979.9
de 0 a 50 m2
de 51 a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 500 m2
més de 500 m2

127,75
140,45
153,25
166,00
190,85

25,60
38,30
63,80
82,95
95,35

101,35
114,05
136,60
168,30
193,55

254,70
292,80
353,65
417,25
479,75

105,50
120,00
130,00
145,00

31,65
36,00
39,00
43,50

73,85
84,00
91,00
101,50

211,00
240,00
260,00
290,00

5.d.1. Centres de culte de lliure accés.
de 0 a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 500 m2
més de 500 m2
5.e. Farmàcies i parafarmàcies
Epígraf 652.1
Quota fixa
5.f. Hospitals
Grups 941
de 0 a 500 m2
de 501 a 1.000 m2
més de 1.000 m2

314,20
392,75
471,35

165,40

76,65

204,35
255,40
306,45

159,65
204,35
229,85

167,55

409,60

208,25 886,45
296,25 1148,75
346,70 1354,35

5.g. Consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques, naturopatia, clíniques veterinàries, ensinistrament
d'animals, perruqueries canines, centres sanitaris i tatuadors
Grups 942, 943, 944, 945 i 999, i Epígrafs 979.4 i 979.9
de 0 a 100 m2
287,35
160,30 447,65
de 101 a 200 m2
383,15
213,70 596,85
Més de 200 m2
459,75
275,95 735,70

5.i. Banca, caixes d’estalvi, institucions financeres i organismes oficials administratius
Grups 811, 812 i 819
de 0 a 100 m2
443,15
més de 100 m2, per m2 d'
excés
0,80

189,10
0,25

632,35
1,05

5.j. Activitats annexes a les arts gràfiques, edició de llibres, serveis fotogràfics, fotocòpies i reproducció i serveis fotogràfics
i serveis d'emmarcació.
Grups 475, 493, 973 i 975 i Epígrafs 476.1 i 476.9
de 0 a 50 m2
212,00
85,15 297,15
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de 51 a 250 m2
de 251 a 500 m2
més de 500 m2, per m2 d'
excés

438,00
591,30
0,30

174,60
236,35
0,20

612,60
827,65
0,50

5.j.1. Impremtes i edició de diaris
Grup 474 i Epígraf 476.2
de 0 a 50 m2
de 51 a 250 m2
de 251 a 500 m2
més de 500 m2, per m2 d'
excés

215,80
441,85
600,25
0,30

88,30
189,10
248,60
0,20

304,10
630,95
848,85
0,50

5.j.2. Distribució de publicitat
Grup 849
Quota fixa

1216,35

5.k. Reparació de maquinària, articles elèctrics, vehicles i bicicletes, serveis de ràdio, TV i senyalització
Grups 691, 692 i 699
de 0 a 100 m2
159,65
44,60
de 101 a 250 m2
319,25
89,40
de 251 a 500 m2
415,10
166,00
més de 500 m2
555,60
242,65

206,75 1423,10

78,35 282,60
157,25 565,90
232,40 813,50
312,35 1110,60

5.l. Transport de viatgers i mercaderies per carretera, transport urbà i col·lectiu, activitats annexes al transport i
emmagatzemament de mercaderies
Grups 711, 721, 722, 754 i 756 i Epígrafs 751.4, 751.5 i 751.6
de 0 a 500 m2
127,75
162,40 290,15
de 501 a 1.000 m2
357,55
448,75 806,30
més de 1.000 m2
491,70
618,90 1110,60
5.l.1. Aparcaments
Epígrafs 751,1, 751.2 i 751.3
de 0 a 1000 m2
més de 1.000 m2, per m2 d'
excés

353,70
0,40

353,70
0,40

5.m. Assistència i serveis socials sense residència
Grups 952
de 0 a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 300 m2
més de 300 m2

36,15
83,30
119,40

127,75
255,40
319,25
383,15

156,55 284,30
313,65 605,20
437,85 840,40
532,80 1035,35

5.m.1. Assistència i serveis socials amb residència
Grups 951
de 0 a 100 m2
de 101 a 200 m2
de 201 a 300 m2
de 301 a 500 m2
més de 500 m2

42,70
98,40
137,85
192,90

153,70
307,50
384,30
538,05
753,25

188,60 342,30
377,55 727,75
527,10 1009,80
737,90 1413,80
1033,10 1979,25
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5.n. Producció i exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeo
Grups 961, 962 i 963
de 0 a 100 m2
de 101 a 500 m2
més de 500 m2, per m2 d’excés
1,55

127,75
229,85
0,75

0,15

176,45
382,80
1,05

304,20
612,65
3,50

6.a. Fabricació i indústries en general, transformació i tractament de minerals, tallers mecànics, indústries de béns de
consum, tèxtils, cuir, calçat, roba, fusta, suro, paper, cautxú, mobles, paper i manufactureres, escorxadors, indústria i
fabricació de productes alimentaris, begudes, tabac i menjars cuinats
Divisions 1, 2 i 3, Agrupacions 41, 42, 43, 44, 45, 46 i 48 i Grups 471, 472, 473, 491, 492, 494 i 495
de 0 a 100 m2
127,75
288,25 416,00
de 101 a 300 m2
280,95
531,15 812,10
més de 300 m2, per m2 d'
excés
0,25
0,25
0,50

6.c. Comerç a l'engròs i al detall d'aparells electrodomèstics i ferreteria, maquinària i altres productes i basars
Epígrafs 615.3, 617.9, 653.2 i 653.3
de 0 a 200 m2
127,75
169,40
de 201 a 500 m2
259,25
353,40
més de 500 m2, per m2 d'
excés
0,25
0,25

297,15
612,65
0,50

6.d. Pintors
Epígrafs 505.6
Quota fixa

364,85

364,85

6.e. Instal·ladors en general (elèctric, aigua, gas, mobles cuina, canalitzacions, xemeneies, altres productes)
Grup 504
Quota fixa
121,60
291,35

412,95

7. Locals afectes
de 0 a 200 m2
de 201 a 500 m2
més de 500 m2

291,35
414,55
646,50

291,35
414,55
646,50

8. Per cada habitatge en edifici col·lectiu, fins a un VMD de 20 litres:

149,60 €

9. Xalets i cases fins un VMD de 20 litres:

210,80 €

10. A) Quan es consideri que l'
import de la taxa ha de ser inferior o superior a l'
establert en aquesta Ordenança, degut a

una comprovació del VMD (volum màxim diari) real, ja sigui d’ofici o a instància de l’interessat degudament justificat,
l'
Àrea de Medi Ambient informarà sobre l'
import a aplicar segons la taula següent:
VMD
80
160
240
320
400
480

EQUIVALÈNCIES
1 bossa 80
2 bosses 80
3 bosses 80
4 bosses 80
5 bosses 80
6 bosses 80

TARIFA
B1
B2
B3
B4
B5
B6

€
571,10
1.142,40
1.713,90
2.296,10
2.857,00
3.366,40
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560
800
1.100
2.200
3.300
Nx1.100

7 bosses 80
1 contenidor 0'
80 m3
1 contenidor 1,10 m3
2 contenidors 1,10 m3
3 contenidors 1,10 m3
N contenidors 1,10 m3

B7
C0
C1
C2
C3
CN

3.998,25
5.726,65
7.829,70
15.678,35
24.189,75
7.815,95

N = n° de contenidors
En aquells casos en els quals un establiment disposi d'
un contenidor d'
ús exclusiu per recollida de fracció orgànica,
s'
hauran de satisfer anualment els següents imports:
Contenidor de 120 litres
Contenidor de 240 litres
Contenidor de 360 litres

1.043,45
1.237,70
1.430,45

B) Aquells locals en que es desenvolupen vàries activitats classificades en diferents epígrafs de l’Impost sobre activitats
econòmiques, les superfícies afectades a les diferents activitats, es sumaran i es consideraran afectades a l’activitat
principal del local, que a afectes d’aquesta taxa es considera activitat principal aquella a la que li pertoqui una quota
més elevada.
C) En el còmput de la superfície dels locals es tindrà en compte la suma dels metres coberts i/o descoberts on
s’exerceixi l’activitat, així com els d’ocupació de domini públic.
D) En els supòsits en els que el titular d’una activitat que generi residus comercials acrediti que els lliura a un gestor o
gestora autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de residus, es reduirà l’import de la taxa en funció de la fracció que es gestiona
privadament (cartró, vidre, orgànica...), d’acord amb els imports corresponents a cada fracció i activitat previstos a les
quotes de l’apartat A d’aquest article. Es fixa com a preu mínim irreductible de la taxa per la prestació del servei de
recollida de residus comercials la prevista a l’apartat 8 d’aquest article per cada 150 m2 de local o fracció, amb un
màxim de 766,25 €. D’acord amb l’article 54.3 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de residus, la reducció queda condicionada a que dins el primer mes de cada any s’aporti
còpia dels justificants de recollida i les factures corresponents a l’any anterior.
E) No donaran lloc a tributació per aquesta taxa els locals independents utilitzats com a garatges amb una superfície
inferior a 50 m2, amb la taxa de gual al corrent de pagament. Els garatges particulars que no reuneixin aquests requisits
tributaran per la tarifa 8 d’aquesta taxa.
ARTICLE 5. BONIFICACIONS
1. De conformitat amb el que preveu l'
article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d'
una bonificació del
90% en relació a la taxa corresponent a l’habitatge que sigui el seu domicili habitual, els jubilats, pensionistes i altres
subjectes passius amb escassa capacitat econòmica, sempre que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia
mínima prevista per l’ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat
familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat
familiar no hauran d'
excedir el límit anterior en més d'
una quarta part. Els contribuents hauran d'
adjuntar a la
sol·licitud de bonificació, certificat d'
ingressos de l'
Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat
familiar majors de 16 anys, de l'
últim exercici de què disposi l'
AEAT el primer dia de l’any en curs, així com un
certificat de la pensió que es percep.
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En casos particulars, amb independència del compliment dels requisits esmentats, si d’ofici hi ha un informe positiu
motivat dels serveis socials, aquest serà suficient també per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica de la unitat
familiar i gaudir de la bonificació del 90% de la taxa corresponent.
En tots els casos caldrà acreditar no disposar ni el sol·licitant ni cap persona que visqui a l’habitatge, d’altres immobles,
propietats o immobles arrendats, excepte l’habitatge propi.
2. Gaudiran d'
una bonificació del 15% en la quota de la taxa aquells subjectes passius, que tributant per les quotes
domiciliàries, apartats 8 i 9 de l'
article 4, utilitzin la deixalleria municipal un mínim de sis vegades a l'
any, prèvia
acreditació. A tal efecte, dintre del primer mes de cada any, els interessats hauran de presentar a l'
Ajuntament les
justificacions d'
utilització de la deixalleria durant l'
any anterior.
3. Gaudiran d'
una bonificació del 50% en la quota de la present taxa aquells subjectes passius que disposin de
contenidor a una distància d'
un quilòmetre o superior de l’habitatge, local o establiment.
4. Gaudiran de l’exempció de la quota de la present taxa, aquelles persones que acreditin haver estat desnonades en un
procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual, des del dia que van abandonar l’habitatge i d’acord amb el
sistema de prorrateig establert a l’article 6 d’aquesta ordenança.
5. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de la present taxa, pel temps que duri el perjudici, els titulars d’una
activitat econòmica l’accés a la qual quedi seriosament dificultat i es trobi dins del perímetre d’obres d’afectació
general (entenent com a tals aquelles obres d’una durada no inferior a 2 anys, que afectin a la generalitat de la ciutat i
que no siguin d’execució municipal), així com obres municipals a la via pública de durada superior als sis mesos.
6. Gaudiran d’una bonificació les persones físiques que inicien una activitat venint d’una situació d’atur, o d’una
situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
Per al primer any d'
inici de l'
activitat del 75%, per al segon any del 50% i per al tercer del 25%. L’import de la
bonificació no podrà excedir de 500€ anuals.
7. Les bonificacions d’aquest article són incompatibles entre sí.
Aquestes bonificacions tindran caràcter anual i s’hauran de sol·licitar per l’interessat.
ARTICLE 6. MERITACIÓ
Aquesta taxa, que és anual, es merita i neix l'
obligació de contribuir, des del moment en què s'
iniciï la prestació del
servei, i s’entendrà iniciat quan el servei es presti en els carrers on estan situats els habitatges o locals utilitzats pels
subjectes passius. En els supòsits d'
altes, la primera quota s'
acreditarà el primer dia del trimestre corrent, i en el cas de
quotes anuals s’entendrà acreditada la taxa el primer de l’exercici.
En els casos de baixa el subjecte passiu tindrà dret a sol·licitar la devolució de l'
import corresponent als trimestres
naturals en què no se li hagi prestat el servei; no obstant, si la baixa es produeix en el primer trimestre i la sol·licitud es
presenta dintre del termini de cobrament voluntari de la taxa, el subjecte passiu tindrà dret a que la quota li sigui
prorratejada.
No es tributarà quan l’activitat no s’exerceixi en local determinat, llevat de casos puntuals (construcció, reformes,
reparacions, pintura i distribució de publicitat), en què tot i no exercir-se en local s’ha constatat la producció d’un
volum important de deixalles derivat de l’activitat. En aquests casos s’aplicarà la quota prevista pel tram menor de
superfície si la quota es calcula en funció de la superfície.
Tanmateix, aquelles construccions que disposin de comptador provisional d’obra tributaran per la tarifa 9 prevista a
l’article 5 d’aquesta ordenança.
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ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ
La gestió es farà per padró que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents i les altes i baixes que s'
hagin
produït en l'
exercici anterior.
La declaració d'
alta de la taxa pel servei de recollida i gestió dels residus s'
entendrà feta, entre d’altres supòsits, quan el
subjecte passiu es doni d'
alta en l'
Impost sobre Activitats Econòmiques, quan se li atorgui la corresponent llicència,
permís o autorització municipal ambiental de les activitats, quan es doni d’alta en el cens d’obligats tributaris regulat al
RD 1041/2003 d’1 d’agost o quan es doni d’alta en el servei de subministrament d’aigua potable, ja sigui amb un
comptador provisional o definitiu, o en atorgar-se la corresponent llicència de primera ocupació, sense perjudici que es
pugui fer l’alta d’ofici en determinar-se per part de l’administració que un immoble ja es pot utilitzar o que pot utilitzar
el servei durant la realització de les obres d’acord amb l’establert a l’article 6, paràgraf tercer, d’aquest ordenança.
Quan en un habitatge o local s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o de serveis, la
quota a aplicar serà la derivada de l’activitat que s’exerceixi, i no la prevista a les tarifes 8 i 9 de l’article 4 d’aquesta
ordenança, excepte en aquells casos en que la quota derivada de l’activitat sigui inferior a la domiciliària.
Els subjectes passius, a excepció dels que tenen contracte de subministrament d'
aigua, venen obligats a formular
declaració de baixa així com a notificar qualsevol modificació de les dades que figurin en el padró.
Amb independència de la descripció de l'
activitat a efectes de l'
IAE, i de la descripció de l'
activitat continguda a la
comunicació, llicència o declaració responsable de l'
activitat, pel que fa a la determinació de la tarifa d'
aquesta taxa a
s'
estarà a la que resulti de la comprovació tributària que es pugui realitzar per part del Servei de Gestió Tributària.
ARTICLE 8. RECAPTACIÓ
La recaptació en període voluntari es realitzarà per les companyies subministradores d'
aigua en els supòsits de subjectes
passius que siguin titulars de contracte de subministrament i no desenvolupin activitats comercials, industrials,
professionals, artístiques o de serveis . En la resta de supòsits, regirà el que preveu l'
Ordenança Fiscal General.
ARTICLE 9. INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan per les disposicions contingudes en l'
Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE CLAVEGUERAM
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 20 a 27, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa de clavegueram i
vigilància especial de clavegueres.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de la xarxa
de clavegueres i de les foses sèptiques que tècnicament es justifiquin.
CAPÍTOL III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 3. L'
obligació de contribuir neix per la prestació del servei esmentat, considerat com annex indispensable a
l'
ús dels estatges i locals, i per la possibilitat d'
abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram.
CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 4.1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que resultin beneficiades per la prestació del
servei, pel fet d’ocupar o utilitzar els habitatges, locals o establiments, o disposar del corresponent comptador
provisional d’obra, situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari, d’usufructuari,
d’arrendatari o qualsevol altre.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments aquells que figuren com a titulars de contractes
de subministrament d’aigua potable o com a titulars d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, industrials,
professionals, artístiques o de serveis.
3. En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectats pel servei tindrà la condició de substitut del contribuent.
CAPÍTOL V. BASES
ARTICLE 5. Constituiran la base per a l'
exacció de la taxa:
a) En el subministrament domiciliari d'
aigües, l’import facturat pel servei de subministrament d’aigua abans
d’impostos, mesurat pel comptador durant cada període de facturació més la quota fixa del servei de comptador.
b) En els habitatges desocupats, o en les que no es realitzi el servei de subministrament domiciliari d'
aigües:
b.1) Habitatges desocupats: es considera el preu del consum de 9 m3/trimestre.
b.2) Habitatges ocupats: es considera l’import del consum igual a la tarifa mínima de subministrament d'
aigua.
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Aquestes magnituds tenen caràcter de mínims, reservant-se l'
Ajuntament el dret d'
inspecció per a una millor
determinació del consum real.
L’import de l'
aigua es considera sobre la base de les tarifes vigents abans d'
impostos.
CAPÍTOL VI. TARIFES
ARTICLE 6.1. El tipus de gravamen serà el 34,15%.
ARTICLE 6.2. De conformitat amb el que preveu l'
article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d'
una
bonificació del 90% en relació a la taxa corresponent a l’habitatge que sigui el seu domicili habitual, els jubilats,
pensionistes i altres subjectes passius amb escassa capacitat econòmica, sempre que els seus ingressos no siguin
superiors a la quantia mínima prevista per l’ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys
sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els
ingressos de la unitat familiar no hauran d'
excedir el límit anterior en més d'
una quarta part. Els contribuents hauran
d'
adjuntar a la sol·licitud de bonificació, certificat d'
ingressos de l'
Agència Tributària (AEAT) de tots els membres
de la unitat familiar majors de 16 anys, de l'
últim exercici de què disposi l'
AEAT el primer dia de l’any en curs, així
com un certificat de la pensió que es percep. Aquesta bonificació tindran caràcter anual.
En casos particulars, amb independència del compliment dels requisits esmentats, si d’ofici hi ha un informe positiu
motivat dels serveis socials, aquest serà suficient també per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica de la unitat
familiar i gaudir de la bonificació del 90% de la taxa corresponent.
En tots els casos caldrà acreditar no disposar ni el sol·licitant ni cap persona que visqui a l’habitatge, d’altres immobles,
propietats o immobles arrendats, excepte l’habitatge propi.
ARTICLE 6.3. Gaudiran de l’exempció de la quota de la present taxa, aquelles persones que acreditin haver estat
desnonades en un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual, des del dia que van abandonar l’habitatge
i d’acord amb el sistema de prorrateig establert a l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de
recollida i gestió de residus
CAPÍTOL VII. DECLARACIÓ
ARTICLE 7. L'
alta en padró serà simultània a la contractació del servei d'
aigua, que serà notificada a l'
Ajuntament per
la companyia subministradora.
Pels immobles que no tinguin connexió al servei d'
aigua potable, s'
haurà de presentar alta expressa a la Secció de
Gestió Tributària per part dels propietaris dels mateixos.
CAPÍTOL VIII. RECAPTACIÓ
ARTICLE 8.1. Pels abonats al servei d'
aigua la recaptació en període voluntari es realitzarà, per les companyies
subministradores, en base al padró estimat segons els consums anteriors i les variacions de les tarifes d'
aigua, modificat
en base als consums reals de cada període.
2. Pels nous usuaris de la xarxa del servei d'
aigua potable, es confeccionarà el corresponent padró.
3. La recaptació es podrà realitzar per rebut separat o en unitat de rebut amb la facturació del subministrament d'
aigua.
En aquesta última modalitat, la quota de la taxa figurarà com a concepte independent del consum d'
aigua, i en nota al
peu es consignarà l'
aclariment a l'
usuari sobre el concepte i l'
autorització de l'
esmentada taxa.
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4. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de l'
aigua no satisfà la quota de la
taxa a l'
empresa subministradora, aquesta en donarà compte a l'
Administració Municipal en la forma deguda, la qual
iniciarà el corresponent procediment de constrenyiment previst en el Reglament General de Recaptació.
CAPÍTOL IX. DRET SUPLETORI
ARTICLE 9. En tot allò no previst regeix l'
Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SERVEI DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRIS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'
acord amb el que preveuen els arts. 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en concordança amb la Llei 8/1989, de 13 d'
abril, de Taxes i Preus
Públics, s'
estableix la taxa pel servei de conservació de cementiris.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Està constituït per la prestació del servei de conservació dels cementiris.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'
aquesta taxa les persones físiques o jurídiques titulars de la concessió d'
una sepultura.
ARTICLE 4. BASE IMPOSABLE
La base imposable està constituïda per la classe de sepultura, la situació i el termini de la concessió.
ARTICLE 5. QUOTES
Aquesta taxa tributarà les següents quotes anuals:
1- Concessions funeràries a 25 anys en nínxols sense ossera:
a) Nínxols en 1a. fila
b) Nínxols en 2a. fila
c) Nínxols en 3a. fila
d) Nínxols en 4a. fila
e) Nínxols en 5a. fila
f) Nínxols en 6a. fila

24,05 €
25,30 €
24,05 €
22,55 €
21,20 €
18,30 €

2 - Concessions funeràries a 25 anys en nínxols amb ossera:
a) Nínxols en 1a. fila
b) Nínxols en 2a. fila
c) Nínxols en 3a. fila
d) Nínxols en 4a. fila
e) Nínxols en 5a. fila
f) Nínxols en 6a. fila

25,30€
26,80 €
25,30 €
24,05 €
22,55 €
19,70 €

3 - Hipogeus, angles, mausoleus i panteons:

84,40 €

4 - Sepultures columbaris:

20,50 €

5 - Tombes:

20,50 €

51

ARTICLE 6. ACREDITAMENT
Aquesta taxa té caràcter anual i s'
acreditarà el dia primer de gener de cada any.
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ
La gestió és farà per padró que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents i les altes i baixes que s'
hagin
produït en l'
exercici anterior. Els canvis de titularitat de la concessió produïts durant l'
exercici i les baixes, només
produiran efectes per l'
exercici següent.
ARTICLE 8. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan per les disposicions contingudes en l'
Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA,
IMMOBILITZACIÓ I DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'
acord amb el que preveuen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa pel servei de grua i immobilització de vehicles.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de retirada, enganxament, immobilització, dipòsit de vehicles i altres
elements dipositats.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que figurin com a titulars del vehicle en el
permís de circulació.
ARTICLE 4. BASES I TARIFES
Són les que per conceptes s'
indiquen a continuació:
1. Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient, per trasllat al dipòsit municipal o a un altre lloc:
Categoria Carrer 4 i Cat. carrer 4 i 5/nocturn i Categoria carrer 1,2 i
5/diürn
cat. 1,2 i3 diürn
3 nocturn
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles:
61,80 €
66,95 €
72,10 €
b) Turismes i altres vehicles mecànics
87,30 €
97,85 €
113,30 €
de les mateixes dimensions:
c) Camions, camionetes, autocars i
144,90 €
159,65 €
175,10 €
vehicles d'
arrossegament:
2. Per cada utilització del servei de grua, sense produir-se el trasllat del vehicle al dipòsit municipal o a un altre lloc:
Categoria Carrer 4 i Cat. carrer 4 i 5/nocturn i Categoria carrer 1,2 i
5/diürn
cat. 1,2 i3 diürn
3 nocturn
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles:
29,10 €
36,05 €
41,20 €
b) Turismes i altres vehicles mecànics
58,20 €
66,95 €
77,25 €
de les mateixes dimensions:
c) Camions, camionetes, autocars i
96,65 €
108,15 €
123,60 €
vehicles d'
arrossegament:
3. Per cada utilització dels ceps, quan sigui necessari o convenient la immobilització del vehicles a la via pública:
Categoria Carrer 4 i Cat. carrer 4 i 5/nocturn i Categoria carrer 1,2 i
5/diürn
cat. 1,2 i3 diürn
3 nocturn
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles:
29,10 €
36,05 €
41,20 €
b) Turismes i altres vehicles mecànics
58,20 €
66,95 €
77,25 €
de les mateixes dimensions:
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c) Camions, camionetes, autocars i
vehicles d'
arrossegament:

96,65 €

108,15 €

123,60 €

Nota: L’horari diürn està comprès entre les 7:00:01 hores i les 22:00:00 hores, i l’horari nocturn està comprès entre les
22:00:01 hores i les 7.00:00 hores.
4. Per estada d'
un vehicle al Dipòsit per dia o element dipositat per m2 ocupat:
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles:
b) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions:
c) Camions, camionetes, autocars i vehicles d'
arrossegament:
d) Altres elements dipositats, per m2:

1,95 €
7,15 €
11,15 €
1,25 €

Les quantitats corresponents s'
acreditaran a partir de l'
entrada del vehicle o element al dipòsit, excepte els que resultin
com a conseqüència d'
accident o recuperació per robatori que acreditaran la taxa a partir del tercer dia de notificació.
S'
exclouen de la present taxa els propietaris dels vehicles que per raons socials i previ informe de l'
àrea corresponent de
l'
Ajuntament acreditin no poder assumir-ne el pagament. Queden també exclosos els vehicles oficials, prèvia
autorització del Cap de la Policia Municipal.
El pagament de la taxa serà requisit obligatori per tal de poder retirar el vehicle del dipòsit.
ARTICLE 5. DRET SUPLETORI
En tot el no previst regeix l’Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI ESPECIAL
DE CONDUCCIÓ DE TRANSPORTS QUE HO REQUEREIXIN
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa per servei especial de
conducció de transports que ho requereixin.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de
grans transports, de caravanes, i d'
altres que ho requereixin a través del nucli urbà.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3.1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'
article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin titulars de l'
empresa dels serveis de transport i, si els
vehicles no estan subjectes a una activitat empresarial, els seus propietaris.
2. Tindran la condició de subjecte passiu substituts del contribuent els conductors dels vehicles.
CAPÍTOL IV - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4.1. La quota tributària es determinarà en funció del nombre d'
efectius, tant personals com materials, que
s'
utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit.
ARTICLE 4.2. A aquest efecte, s'
aplicarà la tarifa següent:
a) Per vehicle:

55,30 €

b) En cas que per les característiques del vehicle de transports especials es requerissin més efectius dels ordinaris la
tarifa serà, per vehicle:
110,80 €
CAPÍTOL V - MERITACIÓ
ARTICLE 5. La taxa es meritarà quan s'
iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'
entendrà que aquest inici es
produeix amb la seva sol·licitud o, en cas que no es sol·liciti, en el moment en què els elements de transport entrin en el
nucli urbà.
CAPÍTOL VI - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 6. En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, simultàniament,
l'
autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals.
CAPÍTOL VII - INFRACCIONS I SANCIONS
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ARTICLE 7. En cas de motivació del servei sense haver-lo sol·licitat, s'
incorrerà en infracció tributària i en
conseqüència, a més de l'
import de la quota tributària es satisfarà, en concepte de sanció:
1. Vehicles de tarifa a)
2. Vehicles de tarifa b)

208,95 €
417,95 €

En tot allò altre relatiu a infraccions i sancions s'
estarà al que disposa la Llei General Tributària i les normes que la
desenvolupen i complementen, especialment, l'
Ordenança Fiscal General d'
aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER A
L'ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'
acord amb el que preveuen els articles 20 a 27, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa per estudi, anàlisi i expedició de
documents.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'
aquestes taxes la realització de l'
activitat administrativa municipal amb motiu de
tramitació i l’expedició de documentació administrativa i activitat de comprovació.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'
aquestes taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l'
article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'
interès de les quals redundi la
tramitació de l'
expedient, document o comprovació de què es tracti.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS (1)
BONIFICACIÓ
EXEMPCIÓ
Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'
Ajuntament.
exempció
Entitats sense afany de lucre inscrites al registre municipal d’entitats
(RME)
60%
Institucions públiques i organismes de caràcter públic
70%
Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al RME
50%
Entitats sense afany de lucre de fora de Girona
30%
Ús per a docència i recerca
30%
(1) no inclou costos extres aplicables
ARTICLE 5. BASES I TARIFES
Són les que, per conceptes, s'
indiquen a continuació:
1.SECRETARIA
Compulsa de documents:
a) si la fotocòpia l’aporta el sol·licitant
b) si la fotocòpia es fa a l’Ajuntament

1,85 €
1,95 €

Expedició de fotocòpies i plànols derivades de la contractació pública, el preu que quedi fixat en el plec de clàusules
particulars.
Documents i planimetria en suport CD

35,30 €
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Nota: En el cas de no sol·licitar còpia íntegra del projecte s'
aplicarà, per a les còpies de documents o de plànols que se
sol·licitin, les tarifes de fotocòpies de Reprografia o de plànols d'
Urbanisme, respectivament.
2. URBANISME
U.1. Informes:
a) Informe sobre plànols, alineacions o replanteig, per unitat
b) Certificat d'
informació urbanística o de règim urbanístic
c) Certificat de disciplina urbanística
d) Certificat de compatibilitat urbanística
U.2. Còpies de documents urbanístics:
a) Memòria
b) Normes urbanístiques
c) Ordenances Generals d'
Edificació
(més 0,05 € per cada còpia de documents)

14,50 €
50,05 €
50,05 €
50,05 €
24,25 €
24,25 €
60,00 €

U.3. Plànols d'alineacions, o les seves còpies existents a l'oficina que es puguin expedir o còpies del plànol de la
Ciutat, per cada full de paper:
6,05 €
U.4. Còpies en paper normal plànols LECAR:
a) 1 full de paper a E. 1:5.000
b) 1 full de paper a E. 1:1.000

8,35 €
8,35 €

U.5. Originals segons de plànols LECAR:
a) 1 full de paper a E. 1:5.000
b) 1 full de paper a E. 1:1.000

13,45 €
13,45 €

U.6. Còpies en paper normal, plànols del Planejament General:
a) 1 full de paper E. 1:5000
b) 1 joc sencer E. 1:5.000

3,60 €
17,60 €

U.7. Fulls parcel·laris cadastrals:
a) 1 còpia normal
b) 1 segon original
U.8. Altres plànols:
a) Còpia en paper normal
b) Segon original
c) Segon original poliester
d) Còpia en color
U.9. Anàlisi expedient de llicències:
Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística:
a) Comunicació prèvia.
b) Obres majors i menors
Pressupostos fins a 6.000 €
Pressupostos de més de 6.000 € fins a 10.000 €
Pressupostos de més de 10.000 € fins a 35.000 €
Pressupostos de més de 35.000 € fins a 50.000 €
Pressupostos de més de 50.000 €
c) Pròrroga o modificació de llicència sense modificació de pressupost
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4,65 €
9,30 €
2,70 €
8,35 €
17,60 €
17,60 €

54,50 €
109,10 €
181,70 €
211,95 €
302,80 €
484,55 €
109,10 €

d) Canvi de titular de la llicència
109,10 €
e) Modificació del pressupost a la baixa
109,10 €
f) Modificació del pressupost a l’alça: s’aplicaran sobre la diferència del pressupost els imports de l’apartat b).
g) Altres actuacions urbanístiques que precisin llicència municipal, 0'
20% del pressupost, amb un mínim de:
170,30 €
h) Obertura de rases en general, per m.l.:
1. Voreres pavimentades
2. Voreres no pavimentades
3. Calçades en els carrers pavimentats
4. Calçades en els carrers no pavimentats
- Quota mínima, en tots els casos

1,40 €
0,50 €
3,10 €
0,75 €
21,75 €

i) Excavacions per a la construcció, de cambres subterrànies destinades a la instal·lació de serveis a la via pública, per
m.l.:
1. Voreres pavimentades
2,35 €
2. Voreres no pavimentades
1,40 €
3. Calçades pavimentades
9,85 €
4. Calçades no pavimentades
1,35 €
- Quota mínima, en tots els casos
21,75 €
j) Parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions i divisions horitzontals:
1. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada de l'
execució d'
un pla parcial:
7,15 €
2. Per cada entitat resultant de la llicència de parcel·lació derivada d’altres actuacions, segregació o divisió
horitzontal:
14,45 €
3. Certificat de no necessitat de llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal. Per cada entitat
objecte de certificat:
14,45 €.
k) Primera ocupació d'
edificis i modificacions d'
ús:
1. Habitatges en pisos, per unitat
2. Edificis unifamiliars, per unitat
3. Edificis industrials i comercials, per m2
4. Aparcaments, per plaça
5. Aparcament en edifici d’habitatges, per plaça
- Quota mínima, en tots els casos

10,00 €
50,05 €
1,15 €
2,10 €
2,10 €
50,05 €

l) Tala d'
arbres

23,85 €

Un cop sol·licitada la llicència, la renúncia prèvia a la seva concessió/denegació comportarà la devolució o anul·lació
del 50% del seu import. La denegació de la sol·licitud de llicència, i la renúncia un cop produïda la concessió, no
comportarà cap devolució o anul·lació.
3. POLICIA MUNICIPAL
a) Per tramitació de la targeta d'
armes d'
aire comprimit:
b) Per cada còpia d'
informe d'
actuacions d'
agents de la Policia Municipal:
c) Per cada còpia d'
informe simple sobre accidents de circulació:
d) Per cada còpia d'
informe tècnic sobre accidents de circulació:
e) Per altres peritatges tècnics:

15,45 €
18,55 €
27,75 €
76,55 €
76,55 €
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4. MEDI AMBIENT
M.1. Expedició títols nínxols:
a) Per cada títol o duplicat es pagarà per taxa d'
expedició:
1. D'
un mausoleu o panteó
2. D'
un angle de qualsevol departament
3. D'
un hipogeu
4. D'
un nínxol amb ossera
5. D'
un nínxol sense ossera

47,50 €
47,50 €
38,60 €
28,45 €
28,45 €

M.2. Inspecció d'habitacles i locals amb activitat i/o aparells de climatització:
a) Per a inspecció tècnica, si s'
ha comès infracció d'
Ordenances Sanitàries o llicències vigents

46,10 €
b) Per a inspecció tècnica amb comprovació de sorolls molestos, si es superen els límits permesos
362,55 €
c) Per a segona o més visita per a autorització sanitària
46,10 €
M.3. Anàlisi expedient de llicència:
a) Permís de connexió a la xarxa de clavegueram

51,60 €

M.4. Tinença d'animals:
a) Expedició de placa censal per tinença d’animal:
- Per a titulars de varis animals, a partir de la segona placa censal:
- Expedició de placa per pèrdua:

16,90 €
3,75 €
3,75 €

b) Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos:
51,60 €
Per segona o més llicències referides a un mateix gos, a nom de familiars directes del titular (20% de
la taxa)
M.5. Instal·lació d'aparells:
a) Permís d'
instal·lació d'
aparells condicionadors d'
aire:
M.6. Inspecció i supervisió d'obres de connexió a la xarxa de sanejament:
a) Fase informativa
- Inspecció d'
escomesa existent:
Inspecció amb mitjans complementaris
- Inspecció d'
escomesa nova:
Inspecció visual simple
b) Fase executiva
- Inspecció d'
escomesa existent:
Inspecció visual simple
Inspecció amb mitjans complementaris
Supervisió de la connexió de l'
edifici a l'
escomesa existent
- Inspecció d'
escomesa nova:
Supervisió de la connexió de l'
edifici a la xarxa pública

121,75 €

241,50 €
62,55 €

62,55 €
241,50 €
62,55 €
62,55 €

5. GESTIÒ ECONÒMICA
Certificat, informe de naturalesa tributària o duplicat de rebut
Tramitació d’expedient de desqualificació d’HPO
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1,40 €
25,70 €

Certificat del Punt d'
Informació Cadastral

22,70 €

6. SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS
A) Serveis administratius especials
1. Recerca d’informació específica en la documentació o altres serveis:
preu/hora
2. Subministrament de CD o disquet
3. Subministrament de DVD
B) Còpies per a ús privat
1. Còpies de consulta:

A4 fins a 10 còpies
A4 més de 10 còpies
A3
A3 doble cara
A2
A1
A0
2. Còpia digital de qualitat per a l’edició i/o impressió
3. Gravació d’audiovisuals (títol o fragments)

C) Presa d'imatges de l'equipament per al seu ús públic
1. Presa d’imatges a l’interior de l’equipament: preu de la primera hora
50 % de reducció a partir de la segona hora.

27,85 €
0,55 €
0,75 €
0,30 €
0,25 €
0,30 €
0,35 €
1,90 €
2,70 €
3,60 €
3,00 €
4,00 €

45,35 €

D) Reproducció i comunicació pública de documents
1. Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol tipus de document administratiu de fons
documental de l’Ajuntament de Girona, amb independència de la seva data i suport, o de documents d’altres fons, dels
qual l’Ajuntament de Girona no en detingui els drets d’explotació
45,35 €
2. Cessió de documentació original per a exposicions
45,35 €
Consideracions:
• El preu de la taxa és per unitat documental simple o fragment, en el cas d’audiovisuals.
• El pagament de la taxa per la cessió d'
originals no inclou les despeses derivades de la seva assegurança i transport.
• El pagament d’aquestes taxes no eximeix en cap cas del compliment de la normativa específica de l’Arxiu
Municipal i del Centre de Recerca i Difusió de la imatge sobre la reproducció i ús de documents, dels drets d’autor
que se’n puguin derivar ni del seu cost de reproducció, si aquesta no la pot assumir el mateix servei per raons
tècniques.
E) Bonificacions i exempcions de taxes
1
2
3
4

Ús privat: REPRODUCCIÓ A CÀRREC DE LA PERSONA INTERESSADA: EXEMPCIÓ DE TAXES.
REPRODUCCIÓ EXTERNALITZADA: BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA TAXA D1.
Ús per a la docència i la recerca: EXEMPCIÓ DE LES TAXES DELS GRUPS C I D
Ús públic sense ànim de lucre: EXEMPCIÓ DE LES TAXES DELS GRUPS C I D
Consideracions
1 L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’exigir les acreditacions corresponents.
2 L'
Ajuntament de Girona, previ estudi de cada cas, es reserva el dret d'
establir les bonificacions o
exempcions que consideri oportunes d’acord amb l'
ús i la finalitat de les reproduccions.

El pagament de les taxes i dels preus públics NO EXIMEIX de:
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- El compliment de la normativa específica de l’Ajuntament de Girona sobre la reproducció i ús de documents de
l’Arxiu Municipal de Girona i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
- El pagament del cost de la reproducció, si per raons tècniques no és assumible pel mateix servei.
- El pagament dels drets d’autor que se’n puguin derivar quan l’Ajuntament de Girona no en detingui els drets
d’explotació.
7. SERVEIS DE L’OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
- Directoris d'
equipaments, per cada registre
Si es facilita en disquet, per cada disquet

0,75 €
1,30 €

- Exemplar enquadernat d'
Ordenances Fiscals
- Exemplar de plànol d’informació de la ciutat
- Exemplar del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
- Còpia impresa d’ordenança o reglament municipal
- Drets d’examen

7,20 €
1,05 €
4,85 €
1,25 €
15,00 €

8. INFORMÀTICA
CENTRE DE PROCÉS DE DADES
1. Operació del sistema
2. Programació
3. Anàlisi hora o fracció
4. Impressió de documents
a) Foli o DIN A4
b) Etiquetes

hora o fracció
hora o fracció
hora o fracció

39,45 €
59,10 €
78,75 €

full
full

0,25 €
0,35€

unitat
unitat
unitat
unitat

0,30 €
0,25 €
0,30 €
0,35 €

9. REPROGRAFIA
FOTOCÒPIES
1. Tamany DIN A4, fins a 10 fotocòpies
2. Tamany DIN A4, més de 10 fotocòpies
3. Tamany DIN A3
4. Tamany DIN A3, doble cara

10. MOBILITAT I COORDINACIÓ TERRITORIAL
1. Llicències que no comportin cap obra civil
2. Llicències que comportin obra civil o tasques de senyalització
3. Adquisició rellotge horari
4. Duplicat carnet bus
5. Alta o modificació de gual o entrada de vehicles
6. Certificat sobre vehicles desballestats
7. Certificat sobre ordenació o regulació del trànsit
8. Certificat acreditatiu de serveis contrastats i efectuats d’entitats amb indicació dels
imports per presentar-se a licitacions
11. TURISME, FIRES I MERCATS
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3,60 €
37,05 €
1,75 €
6,20 €
37,05 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

Tramitació de la petició de cessió de nou titular de parada i concessió de l’autorització corresponent als mercats de les
Ribes del Ter i de Can Gibert del Pla
200,00 €
NOTA: Gaudiran d’exempció les transmissions a favor d’un familiar de primer grau.
ARTICLE 6. TARIFA D'URGÈNCIA
Quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'
urgència l'
expedició d'
algun document dels inclosos a les tarifes anteriors,
s'
incrementarà la tarifa en un 50%.
ARTICLE 7. MERITACIÓ
Les taxes es meritaran quan es realitzi l'
activitat administrativa de què es tracti, no obstant això, els subjectes passius
vindran obligats a efectuar el dipòsit previ del seu import en el moment de formular la sol·licitud corresponent.
ARTICLE 8. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta ordenança regirà l'
Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE L'
ORDENANÇA I DE LES REFERÈNCIES QUE AQUESTA FA A LA
NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES POSTERIORS.
Els preceptes d'
aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'
aquesta, s'
entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.

63

64

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
DISTINTIUS AMB L'ESCUT MUNICIPAL
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'
acord amb el que preveuen els articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa pels distintius amb l'
escut municipal.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Està constituït per la tramitació de concessió de distintius amb l'
escut municipal, o la reposició del distintiu en cas de
pèrdua, etc.
ARTICLE 3. BASES I TARIFES
A) Autorització i/o prestació de distintius amb l'
escut municipal:
1. Plaques d'
entrada de vehicles en edificis o de reserva d'
aparcaments
2. Plaques de llicències d'
obres

24,45 €
24,45 €

B) Altres usos de l'
escut municipal

68,15 €

ARTICLE 4. DRET SUPLETORI
En tot el no previst regeix la Ordenança Fiscal General.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES D'AUTOTAXI
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D'
acord amb el preveuen els articles 20 a 27, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa per atorgament de llicències d'
autotaxis i de vehicles de lloguer.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable d'
aquesta taxa la realització de l'
activitat administrativa municipal amb motiu de
tramitació de llicències d'
auto-taxis i de vehicles de lloguer.
2. L'
activitat administrativa es concreta en les següents actuacions:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències.
c) Autorització per a substitució dels vehicles afectes a llicències.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'
aquesta taxa les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l'
article 35.4 de la
Llei General Tributària que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l'
activitat administrativa municipal,
relativa a la tramitació de llicències d'
auto-taxi i de vehicles de lloguer.
ARTICLE 4. BASES I TARIFES
1. Per concessió o transmissió de llicència d’autotaxi
2. Per any d'
ús i explotació de llicència d’autotaxi
3. Per substitució d'
autotaxi:
4. Expedició i renovació del permís municipal de conductor de taxi:
5. Certificat de penyora de llicència de taxi
6. Certificat de titularitat del servei amb indicació del número de llicència i vehicle adscrit
7. Certificat per a la revisió d’autotaxi anual i ordinària
8. Certificat per a la revisió extraordinària a sol.·licitud de l’interessat

2.413,35 €
61,80 €
65,25 €
13,35 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

ARTICLE 5. MERITACIÓ
La taxa es meritarà quan es realitzi l'
activitat administrativa municipal, no obstant, els subjectes passius vindran
obligats a efectuar el dipòsit previ del seu import en el moment de formular la sol·licitud.
ARTICLE 6. DRET SUPLETORI
En tot el no previst regeix la Ordenança Fiscal General i la de policia d'
aquesta activitat.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
SERVEIS DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D’acord amb allò que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que estableixen els arts. 15 a 19, en relació amb el 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa pel servei de
cens, vigilància i inspecció d’animals.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’elaboració d’un cens, vigilància i inspecció relacionats amb
la tinença de gossos i manteniment de la corresponent infraestructura.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa els propietaris de gossos mitjançant la seva inclusió en el cens
caní municipal, previst a l’art. 40 de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals, així com a
l’art. 40.2 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció dels animals.
ARTICLE 4. QUOTA
La quota tributària per a la prestació d’aquest servei es fixa en 32,95 €.
Estaran exempts d’aquesta taxa les persones cegues o amb altres discapacitats que necessitin un gos per guiar-se,
així com les persones que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l’ordenament estatal
per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el
cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'
excedir el límit anterior en
més d'
una quarta part. Els contribuents hauran d'
adjuntar a la sol·licitud de bonificació, certificat d'
ingressos de
l'
Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de l'
últim exercici de què
disposi l'
AEAT, així com un certificat de la pensió que es percep.
ARTICLE 5. ACREDITAMENT
Aquesta taxa té caràcter anual i s’acreditarà en el moment de la inscripció de l’animal en el cens caní municipal i
posteriorment, el primer de gener de cada any, a excepció de l’exercici en el que es produeixi alta o baixa en el cens,
cas en el qual les quotes es prorratejaran trimestralment.
En els casos de baixa de l’animal, el subjecte passiu tindrà dret a sol·licitar la devolució de l’import corresponent als
trimestres naturals en que no se li hagi prestat el servei, aquest termini es comptarà a partir de la data de presentació de
la sol·licitud quan aquesta es presenti fora dels terminis previstos a l’article 40.d de l’Ordenança municipal de
protecció, control i tinença d’animals; no obstant, si la baixa es produeix en el primer trimestre i la sol·licitud es
presenta dintre del termini de cobrament voluntari de la taxa, el subjecte passiu tindrà dret a que la quota li sigui
prorratejada.
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ
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La gestió es farà per padró, que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents, modificacions, altes i baixes
que s’hagin produït en l’exercici anterior. Els canvis de titular tindran efectes l’any següent.
ARTICLE 7. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan per disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general.
DISPOSICIÓ NFINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DEL DOMINI PÚBLIC
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
D’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb els seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per l’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini
públic, en les modalitats previstes a l’article 5 d’aquesta ordenança.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir
de l’aprofitament especial, o les que es beneficïin del mateix, sense haver sol·licitat llicència prèvia.
2. El pagament de les taxes no comporta per si sol la legalització dels aprofitaments especials, concessions o
prestacions, essent compatible amb la suspensió de la llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en
cada cas.
3. El pagament de taxes és també compatible amb l’exigència de fiances per respondre dels danys i perjudicis que es
puguin causar al domini públic, segons la normativa aplicable en cada cas.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i per altres usos directament afectes a la seguretat ciutadana o defensa nacional.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE (1) BONIFICACIÓ
EXEMPCIÓ
Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'
Ajuntament que
implica cessió d'
espais
exempció
Entitats sense afany de lucre inscrites al registre d'
entitats municipals
(REM)
exempció
Institucions públiques i organismes de caràcter públic
70%
Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al REM
50%
Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al REM, per
activitats de caràcter social o solidari
exempció
Entitats sense afany de lucre de fora de Girona
30%
Entitats sense afany de lucre de fora de Girona, per activitats de
caràcter social o solidari
exempció
Ús per a docència i recerca taxes per la presa d’imatges a l’interior
dels equipaments
exempció
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(1) no inclou costos extres aplicables
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota prevista a l’articles 5, divisió G taules i cadires i similars, de la present
taxa, pel temps que duri el perjudici, els titulars d’una activitat econòmica que vegin dificultat seriosament
l’aprofitament del domini públic amb taules i cadires i es trobi dins del perímetre d’obres d’afectació general (entenent
com a tals aquelles obres d’una durada no inferior a 2 anys, que afectin a la generalitat de la ciutat i que no siguin
d’execució municipal), així com obres municipals a la via pública de durada superior als sis mesos.
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota prevista a l’article 5, divisió B, punt 2 rètols a la via pública o de
tipus banderola, de la present taxa, per noves activitats desenvolupades en locals de fins a 120 m2 quan s’iniciïn en
una zona directament afectada per les obres del TAV, que serà del 75% si es tracta d’una cooperativa.
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l’apartat 3 següent.
2. No obstant l’anterior, per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
general, o afectin a la generalitat o a alguna part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta
ordenança consistirà, en tot cas i sense excepció, en l’1’5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment aquestes empreses en aquest terme municipal. L’ingrés s'
efectuarà trimestralment i les
quantitats lliurades es consideraran a compte de la liquidació definitiva que s'
haurà de practicar dintre del primer
trimestre de cada any, referit a l'
any anterior. a tal efecte, les empreses hauran de presentar en l’esmentat termini una
certificació d'
ingressos bruts, que permeti practicar la liquidació definitiva, sense perjudici de la comprovació que
podrà practicar l'
ajuntament en base als llibres de comptabilitat i altres documents que les empreses estiguin
obligades a portar i conservar.
S’inclouen entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores
d’aquests.
Als efectes d’aquesta taxa tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a les que
es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen els
subministraments com si, no sent titulars d’aquestes xarxes, ho són de drets d’ús d’accés o interconnexió a les
mateixes.
Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les que no resulti aplicable el previst als apartats anteriors, estan
subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i el vol del domini públic, regulada a l’ordenança corresponent.
Quan el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa estarà constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al
propietari de la xarxa pel seu ús.
Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses explotadores de serveis de subministraments
esmentades en aquest punt, són compatibles amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i amb altres taxes
establertes o que pugui establir l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local.
Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
3. Les tarifes de la taxa seran les següents, per unitat:
I. OCUPACIONS INDEFINIDES EN EL DOMINI PÚBLIC: TARIFES ANUALS
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DIVISIÓ A: OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL
1. Conducció elèctrica aèria o subterrània:
a) De baixa tensió
b) Per mòdul de línia de BT
c) D'
Alta tensió
d) Per mòdul de línia de AT

m.l.
u.
m.l.
u.

0,45 €
1,90 €
0,55 €
3,95 €

a) D'
alimentació
b) Altres

m.l.
m.l.

0,40 €
0,45 €

3. Transformadors elèctrics

m2

50,25 €

2. Estesa de cables d'
altres tipus, aeris o subterranis:

4. Caixes de derivació d'
electricitat d'
AT instal·lades en el subsòl, unitat

50,25 €

5. Caixes de distribució d'
electricitat de BT instal·lades en el subsòl, unitat

37,50 €

6. Estesa de rails:

m.l.

0,55 €

7. Canonades subterrànies o aèries de conducció de fluids, inclosos els recobriments o caixetins de protecció segons el
diàmetre:
a) Fins a 50 mm.
b) De 51 a 200 mm.
c) De 201 a 500 mm.
d) De 501 a 1000 mm.
e) De més de 1000 mm.

m.l.
m.l.
m.l.
m.l.
m.l.

8,85 €
11,20 €
13,45 €
15,65 €
16,90 €

8. Galeries de serveis, per a electricitat, telèfons, aigua i altres conduccions, independentment del cànon concertat:
a) Cables BT
b) Cables AT
c) Canonades fins a 80 mm.
d) Canonades de 81 a 200 mm.
e) Canonades de més de 200mm.
f) Tubulars de telèfon

m.l.
m.l.
m.l.
m.l.
m.l.
m.l.

0,35 €
0,40 €
0,45 €
0,50 €
0,75 €
0,45 €

g) Cambres i corredors subterranis per a ús industrial, túnels i galeries subterrànies o aèries d'
enllaç entre edificis,
aparcaments o de qualsevol altre mena, inclòs el gruix del mur, solera i sostre:
m3
14,75 €
9. Caixes de ventilació de cambres subterrànies, unitat

75,10 €

10. Cambres o rampes d'
accés a cambres o passatges subterranis, unitat

50,15 €

11. Armaris en el domini públic:
Fins a 1 m2 de base
D'
1 m2 fins a 2 m2 de base
De més de 2 m2 de base

49,35 €
74,20 €
103,00 €
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12.Cabina amb serveis de telefonia o similars

247,10 €

DIVISIÓ B: INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES INDEFINIDES AMB OCUPACIÓ DE SÒL O VOL
1. Tendals, marquesines i elements similars sortints del pla de la façana:

2. Rètols a la via pública o del tipus banderola:

m2
Import mínim

10,20 €
58,05 €

m2
Import mínim

60,80 €
60,80 €

NOTA: En els casos d’alta, les tarifes d'
aquesta divisió són anuals prorratejables per mesos, excepte en els casos de
canvis de titular, que, pel que fa a la taxa, tindrà efectes per a l’any següent.
DIVISIÓ C: ELEMENTS FORA D'ESTABLIMENTS COMERCIALS
1. Caixers automàtics annexes a establiments de crèdit i altres aparells de venda automàtica que donin directament a
la via pública:
unitat
856,10 €
2. Aparadors o exposicions de mercaderies sense instal·lació fixa que surtin del pla façana:
m2/any
Import mínim

47,05 €
35,30 €

NOTA: Les tarifes d'
aquesta divisió són anuals prorratejables per mesos.
DIVISIÓ D: CASETES I INSTAL·LACIONS SIMILARS
1. Caseta de venda de cupons o amb usos similars:
Aquesta tarifa és anual prorratejable per mesos.

m2

284,10 €

II. OCUPACIONS TEMPORALS EN EL DOMINI PÚBLIC: TARIFES TEMPORALS
TARIFES PER CATEGORIA DEL CARRER
CONCEPTES

UNITATS

1ª 2ª i 3ª

4ª5ª/ÚNICA

DIVISIÓ E: RESERVES D'ESPAI
1. Reserva d'
espai per a mudança, càrrega i descàrrega, camió grua i altres usos similars; menys de 6 hores cada dia:
m2/hora
0,45 €
0,40 €
0,40 €
Import mínim: 16,55 €
2. Reserva d'
espai per mudances; més de 6 hores cada dia:
m2/dia
1,80 €
1,70 €
Import mínim: 32,00 €
2.1 Reserva d’espai per a càrrega i descàrrega, camió grua i altres usos similars; més de 6 hores cada dia:
m2/hora
2,20 €
2,10 €
Import mínim: 39,45 €

1,70€
2,10 €

3. Reserva d'
espai per a mudança, càrrega i descàrrega, camió grua i altres usos similars; més de 7 dies al mes:
m2/mes
17,90 €
16,45 €
15,65 €
Import mínim: 89,55 €
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4. Reserva d'
espai per fer treballs amb grua mòbil i descàrrega de formigó; menys de 6 hores cada dia:
m2/hora
0,45€
0,40 €
Import mínim: 25,90 €

0,40 €

5. Reserva d'
espai per fer treballs amb grua mòbil i descàrrega de formigó; 6 hores seguides o més cada dia:
m2/dia
1,30 €
1,25 €
Import mínim: 58,15 €

1,20 €

6. Gual provisional:
Import mínim: 70,55 €

m.l./mes

3,85 €

2,70 €

2,70 €

7. Càrrega i descàrrega en carrils de circulació; menys de 10 hores setmanals:
m2/mes
5,90 €
Import mínim: 25,90 €

5,15 €

5,15 €

8. Càrrega i descàrrega en zones de càrrega i descàrrega; menys de 10 hores setmanals
m2/mes
1,60 €
Import mínim: 16,55 €

1,60 €

1,60 €

5,80 €

4,85 €

4,50 €

1.2 Bastides; temps superior a 3 mesos o pròrrogues de qualsevol termini:
m2/mes
8,30 €
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 37,75 €.

7,05 €

6,50 €

2,00 €

2,00 €

3,00 €

3,00 €

5,80 €

5,00 €

4,85 €

21,20 €

20,00 €

18,75 €

m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 25,90 €.

11,75 €

9,70 €

7,85 €

6. Tanca d'
obra:
m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 25,90 €.

2,65 €

2,15 €

1,80 €

7. Plataformes elevadores:
m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 32,70€.

14,85 €

12,25 €

9,95 €

DIVISIÓ F: INSTAL·LACIÓ DE MITJANS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ
1. Bastides; fins a 3 mesos:
m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 25,90 €.

2. Ponts i ponts volants; fins a 6 mesos
m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 25,90 €.

2,50 €

2.1 Ponts i ponts volants; temps superior a 6 mesos o pròrrogues de qualsevol termini:
m2/mes
3,70 €
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 37,75 €.
3. Grua torre, muntacàrregues i politja:
m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 25,90 €.
4. Contenidors i instal·lacions per a transport i sitja:
m2/mes
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 25,90 €.
5. Materials de construcció o tub de runes:
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DIVISIÓ G: ELEMENTS FORA D'ESTABLIMENTS COMERCIALS
1. Taules i cadires i similars:

taxa per m2/mes
TARIFES PER CATEGORIA DEL CARRER

CONCEPTES

1ª i 2ª

3º i 4ª

Superfície < o = 16 m2
16 m2 < superfície < 30 m2
Superfície igual o major a 30 m2

4,80
5,30
5,80

4,10
4,50
4,90

5ª/ÚNICA
3,00
3,30
3,60

Prorratejable per dies, amb un import mínim de 79,80 €.
Gaudiran d’una reducció del 10% de la tarifa aquelles terrasses que finalitzin la seva activitat com a màxim a les 23:00
hores.
NOTA: l’Ocupació d’una estufa comportarà 1 m2 més en el còmput de metres de taules i cadires. No es podrà concedir
OVP per estufa si no es disposa d’autorització per ocupació de taules i cadires.
2.- Bar-xurreria

18,00

17,00

16,00

55,00
65,00

45,00
55,00

35,00
45,00

3.- Restaurant:
Fins a 50 m2
Més de 50 m2

DIVISIÓ H: INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES
1. Banderes als fanals:
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 500,00 €.

unitat/dia

0,80 €

2. Pancartes:
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 51,60 €.

unitat/mes

3. Cartellera publicitària:

m2/mes

10,55 €

4. Acte publicitari:
Import mínim de 149,25 €/dia.

m2/dia

29,85 €

111,30 €

DIVISIÓ I: OCUPACIONS TEMPORALS I AMB MOTIU DE FESTES
- S'
aplicarà el preu previst per a cada mes de durada de l'
ocupació. En cas de durades inferiors es prorratejarà per dies.
En el cas de festes de barri, la seva durada màxima s’entén que compren dos caps de setmana.
1. Pistes d'
autos de xoc
2. Aparells infantils sense moviment
3. Aparells infantils de moviment
4. Pesca infantil
5. Tir
6. Xurreria
7. Parada de venda en general
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

4,45 €
3,95 €
4,15 €
18,85 €
25,10 €
37,85 €
37,85 €

El preu mínim per a tots els conceptes inclosos en aquests 7 primers apartats és de:
Quan la superfície és menor de 25 m2
Quan la superfície és igual o major de 25 m2

51,50 €
103,00 €

8. Bar
9. Circ
inclòs)

dia
145,15 €
unitat/mes (amb muntatge i desmuntatge
2.032,95 €

10. Casetes de venda de productes de pirotècnia, al mes:
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 343,40 €

m2

178,70 €

11. Festes i trobades d’associacions i particulars

€/dia

260,60 €

12. Rodatge cinematogràfic:

CATEGORIA DEL CARRER
1ª i 2ª

Fins a 6 hores
A partir de 6 hores diàries

€/hora
€/dia

3º i 4ª

395,30
790,60

13. Sessió fotogràfica:

296,45
592,95

197,65
395,30

CATEGORIA DEL CARRER
1ª i 2ª

Fins a 6 hores
A partir de 6 hores diàries

5ª/ÚNICA

€/hora
€/dia

3º i 4ª

197,05
395,30

148,25
296,45

5ª/ÚNICA
98,80
197,65

Si s’ha de tallar la circulació, es computaran 6 hores.
Les taxes indicades als anteriors apartats 12 i 13 de la divisió I corresponen a l’ocupació de la via pública i els
següents serveis:
1. Estudi ocupació via pública i expedició de llicència
2. Coordinació serveis municipals
3. Senyalització dels espais reservats
4. Informació veïnatge afectat
Queden exclosos d’aquesta taxa els següents serveis:
1. Serveis de regulació del trànsit de la Policia Municipal
2. Serveis de retirada d’elements estructurals o de mobiliari urbà
3. Serveis d’encesa i apagada d’enllumenat públic urbà
4. Altres serveis de naturalesa similars efectuats pel personal municipal
DIVISIÓ J: MERCATS A LA VIA PÚBLICA
1. MERCAT DEVESA - RIBES DEL TER
1.1 Eventuals per dia:
a) De fruites i productes del camp:

m.l

2,05 €
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b) D'
altres articles:

m.l

2,75 €

1.2 Fixes, per cada mercat (dimarts i dissabtes), al mes:
a) De fruites i productes del camp:
b) D'
altres articles

m.l.

3,95 €
5,50 €

m.l.
m.l.
m.l.

7,35 €
9,40 €
3,45 €

m.l.

9,70 €

m2

2,55 €

2. MERCATS ARTESANIA, FLORS O SIMILARS
2.1.
a) Fixes, 1 o 2 cops al mes:
b) Fixes, 3 o 4 cops al mes:
c) Eventuals, al dia:
3. MERCAT CAN GIBERT DEL PLA
Fixes, al mes:
4. FIRA DE NADAL - PLAÇA INDEPENDÈNCIA
Fixes, al dia:

NOTA DEL GRUP J.3 i J.4: Aquests preus incorporen, a més de l'
ocupació de la via pública, el servei de muntatge i
desmuntatge i ús de la parada.
DIVISIÓ K: OCUPACIONS OCASIONALS I TEMPORALS DIFERENTS DE LES DE LA DIVISIÓ
ANTERIOR
1. Venda ambulant de castanyes, gelats, refrescs, caramels, torrons, plantes, artesania, col·leccionisme llibres i
qualsevol altre article, per m. lineal, amb una ocupació superior als 10 dies:
36,35 €
2. Venda ambulant de castanyes, gelats, refrescs, caramels, torrons, plantes, artesania, col·leccionisme llibres i
qualsevol altre article, per m. lineal de durada diària, al dia:
7,35 €
3. Venda ambulant de llibres i altres productes culturals, per m. lineal de durada diària:

4,95 €

4. Parades d'
atraccions, barraques o casetes de fira, quioscs desmuntables i similars, instal·lades ocasionalment fora de
festes de barri: s'
aplicaran els preus previstos en la divisió I per cada mes de durada de l'
ocupació. En cas de durades
inferiors es prorratejarà per dies.
5. Parades d’atraccions, barraques o casetes de fira, quioscos desmuntables i similars, així com la venda ambulant de
castanyes, instal·lades per les Fires de Sant Narcís per zones assenyalades en el plànol adjunt en l’expedient:
Venda ambulant de castanyes:

123,60 €

III. OCUPACIONS INDEFINIDES EN ESPAIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL
DIVISIÓ L: ESTACIONS BASE DE TELEFONIA MÒBIL
1. La quota per ocupació d’espais en edificis públics i altres espais públics per a la instal·lació d’antenes de telefonia
mòbil és de 6.000€ per any i per instal·lació.
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TAXES ATRACCIONS FIRES SANT NARCÍS 2015
Superfície m2

Preu Final

Zona 1

1
2
3
4
5
6
7
8

12 x 4
8x4
10 x 4
11 x 3
11 x 3
9x4
11 x 3
7x4

48
32
40
33
33
36
33
28

7871,26
5495,05
3526,72
4107,64
4107,64
3152,83
4107,64
2818,08

Espectacle
Xurreria
Grues mecàniques
Grues mecàniques
Caseta
Cursa de camells
Grues mecàniques
Caseta

Zona 2

9
10
11
12
13
14

26 x 13
19 x 13
30 x 15
9 x 16
16 x 7
40 x 16

338
247
450
144
112
640

9618,14
7922,76
8158,63
5401,32
8134,94
9618,14

Aparell major - Fuet
Aparell major - Spider
Aparell major - Noria
Aparell major- Tiki-Taka
Aparell major- Extrem
Aparell major - Selva encantada

Zona 3

15
16
17
18
19
20

20 x 4
16 x 4
16 x 4
8x4
8x4
6x4

80
64
64
32
32
24

9095,93
7816,67
7816,67
3135,32
3768,77
2406,08

Meson bar
Meson bar
Meson bar
Bingo
Caseta
Caseta

Zona 4

21
22
23
24
25
26
27
28

7x4
9x4
12 x 4
5x4
8x4
4x4
15 x 4
8x4

28
36
48
20
32
16
60
32

2406,08
2966,40
3751,26
1661,39
2563,67
1319,43
5323,04
2562,64

Xurreria
Grues mecàniques
Caseta
Patatera
Caseta
Caseta
Grues cataractes
Caseta

Zona 5

29
30
31
32
33
34
35

15 x 15
19 x 10
11 x 11
15 x 15
16 x 10
27 x 8
17 x 16

225
190
121
225
160
216
272

6044,04
8046,36
3823,36
8099,92
7137,90
8099,92
8099,92

Aparell major- Maxi Dance
Aparell major- Drac
Aparell major - Tagada
Aparell major - Boomegan
Aparell major - Inverter
Aparell major - La Uve
Aparell major - Barco Vikingo

Zona 6

36
37
38
39
40
41
42

6x4
11 x 4
9x4
9x4
4x4
26 x 4
15 x 4

24
44
36
36
16
104
60

2351,49
2966,40
3156,95
2888,12
1661,39
2966,40
3896,49

Xurreria
Caseta
Cursa camells
Caseta
Caseta
Pavelló - espectacle
Caseta
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43
44
45
46

6x4
6x4
15 x 4
6x4

24
24
60
24

2444,19
1558,39
3896,49
1558,39

Grues mecàniques
Grues mecàniques
Caseta
Grues mecàniques

Zona 7

47
48
49
50
51
52
53

10 x 4
26 x 13
10 x 10
18 x 8
16 x 6
10 x 4
8x4

40
338
100
144
96
40
32

2590,45
6672,34
5786,54
7118,33
3963,44
2379,30
2672,85

Grues mecàniques
Pista autoxoc
Aparell infantil
Aparell infantil
Espectacle
Bar
Bar

Zona 8

54
55
56
57
58
59
60
61
62

10 x 4
12 x 6
6x4
12 x 4
11 x 6
7x6
15 x 4
17 x 8
8x4

40
72
24
48
66
42
60
136
32

6032,71
1190,68
1558,39
2310,29
1424,49
927,00
6135,71
4786,41
2713,02

Tòmbola
Grues cataractes
Caseta
Grues mecàniques
Caseta
Grues mecàniques
Caseta
Aparell major- Jamaica
Xurreria

Zona 9

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4x4
8x4
8x4
4x4
4x4
6x4
6x4
8x4
8x4
9x4
10 x 4

16
32
32
16
16
40
24
32
32
36
40

1319,43
2452,43
2344,28
1558,39
1558,39
3096,18
1558,39
2960,22
2452,43
2508,05
1067,08

Remolc bar
Bar
Xurreria
Caseta
Grues mecàniques
Caseta
Caseta
Caseta
Caseta
Caseta
Espectacle

Zona 10

74
75
76
77
78

4x4
4x4
4x4
4x4
8x2

16
16
16
16
16

2104,29
2104,29
2104,29
2104,29
698,34

Pesca d’ànecs
Pesca d’ànecs
Pesca d’ànecs
Pesca d’ànecs
Pesca d’ànecs

Zona 11

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

10 x 7
7x5
5x5
10 x 5
7x6
12 x 7
10 x 7
12 x 7
10 x 7
6x6
7x7

70
35
25
50
49
84
70
84
70
36
49

3837,78
2064,12
1495,56
3409,30
2744,95
4589,68
3837,78
4589,68
3837,78
2075,45
2744,95

Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

12 x 5
10 x 7
5x3
12 x 7
12 x 7
10 x 7
10 x 7
10 x 10
10 x 7
6x7

60
70
90
84
84
70
70
100
70
42

3318,66
3837,78
968,20
4589,68
4589,68
3837,78
3769,80
3837,78
3837,78
2331,92

Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils
Aparells infantils

Zona 12

100
101
102
103
104
105
106
107
108

6x4
8x4
5x4
10 x 4
10 x 4
5x4
7x4
8x4
27 x 4

24
32
20
40
40
20
28
32
108

1661,39
1661,39
1106,22
2086,78
2114,59
1106,22
1477,02
1661,39
3683,28

Grues mecàniques
Bar
Bar
Grues mecàniques
Grues mecàniques
Caseta
Caseta
Caseta
Pavelló espectacle

Zona 13

109
110
111
112
113
114

12 x 4
4x4
4x4
10 x 4
6x4
13 x 13

40
24
16
40
24
169

4798,77
1661,39
1661,39
3307,33
2406,08
7466,47

Toros mecànics
Caseta
Camells
Grues cataractes
Caseta
Aparell major- Mega Kanguroo

Zona 14

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

6x2
3x2
6x2
6x2
3x2
6x2
6x2
3x2
8x4
6x2

12
6
12
12
6
12
12
6
32
12

2406,08
1511,01
2382,39
2382,39
1486,29
2382,39
2382,39
1486,29
5605,26
2382,39

Taula de venda
Taula de venda
Taula de venda
Taula de venda
Patatera
Taula de venda
Taula de venda
Taula de venda
Xurreria
Taula de venda

Zona 15

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

6x6
4x4
6x4
6x4
8x4
3x2
4x6
42 x 20
42 x 21
36 x 13
6x6
14 x 8
6x6

36
16
24
24
32
6
84
840
882
468
36
112
36

1082,53
732,33
1082,53
1082,53
1655,21
680,83
2707,87
10825,30
7430,42
9875,64
1645,94
4142,66
1645,94

Botellero
Caseta
Caseta
Caseta
Caseta
Remolc bar
Aparell de cadet
Aparell major - Raton vacilon
Aparell major- Ala Delta
Pista autoxoc
Jumping
Espectacle
Jumping
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Zona 16

Zona 17

138
139
140
141

10 x 9
40 x 22
8x2
15 x 10

90
880
16
150

1792,20
8653,03
381,10
8045,33

Grues catarates
Aparell major- Barques d’aigua
Camió figures
Aparell major - Gigant

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

3x3
3x3
5x3
5x3
5x3
5x3
5x3
4x3
4x3
8x4
5x3

9
9
15
15
15
15
15
12
12
32
15

693,19
306,94
693,19
693,19
693,19
693,19
693,19
306,94
582,98
3282,61
693,19

Remolc Bar
Creps
Remolc Bar
Remolc Bar
Remolc Bar
Remolc Bar
Remolc bar
Remolc Bar
Remolc Bar
Xurreria
Patatera

86 x 4

344

2208,32 Parades

Joguines

153
286,34 Creps
154
662,29 Patates farcides
155
552,08 Franfurts, creps,...
156
302,82 Creps
157
302,82 Pizzeria
158
331,66 Patates farcides
159
331,66 Franfurts, creps,...
NOTA COMUNA A LES DIVISIONS J I K: En els casos d’alta i baixa, les tarifes d’aquestes divisions són
prorratejables per mesos.
ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ
1. Als efectes d’aplicació de les tarifes establertes en el punt 3 de l’article anterior, les vies públiques municipals es
classifiquen en 5 categories.
2. La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser satisfeta per les empreses prestadores de serveis de
subministres tant quan siguin propietàries de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o vol de les vies públiques
municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que pertanyin a un tercer.
3. Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin a la societat Telefónica de España S.A. Sociedad Unipersonal, es
consideren englobades amb la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a que es refereix l’apartat 1 de l’article 4
de la Llei 15/87, de 30 de juliol, segons la redacció establerta per a la disposició addicional 8 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre. Telefónica de España presentarà les seves declaracions ajustades al que preveu la vigent Llei 15/87.
4. Es consideren aprofitaments especials fixes els de durada igual o superior a l'
any. En aquest cas, l'
aprofitament ha de
ser objecte de concessió aplicant el procediment establert en el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret
336/88) i la normativa general sobre contractació.
5. En els supòsits d'
utilització privativa o d'
aprofitament especial del domini públic sense possibilitat de concurrència,
caldrà sol·licitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació contractual derivada d'
aquests supòsits es
regirà per les normes generals de contractació.
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ARTICLE 7. ACREDITAMENT
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment què, a aquests efectes, s’entén que
coincideix amb el de la concessió de la llicència, si aquesta va ésser sol·licitada.
2. Serà necessari dipositar l’import de la taxa en el moment de presentar la sol·licitud d’autorització. No obstant
l’anterior, es podran emetre liquidacions complementàries d’acord amb les tarifes aprovades en aquesta ordenança.
3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
ARTICLE 8. PERÍODE IMPOSITIU
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà
amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar més d’un exercici l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any, i el període impositiu serà l’any natural, menys en els supòsits d’inici o cessament en la
utilització privativa o l’aprofitament especial, aplicant-se en aquests casos el previst als apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota
íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’exercici, es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si l’ocupació finalitza el primer semestre de l’exercici, procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si
l’ocupació finalitza el segon semestre, no tindrà lloc cap devolució.
5. Quan no s’autoritzi l’ocupació privativa o aprofitament especial, o no fos possible per causes no imputables al
subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet.
6. No obstant, el que disposen els apartats anteriors serà d’aplicació subsidiària en aquells casos en que a les tarifes no
s’estableixi cap règim propi de prorrateig.
ARTICLE 9. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÈS
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en els supòsits de concessions de nous aprofitaments. L’obligació de
pagament neix en el moment de sol·licitar-se la corresponent llicència, presentant-se en aquest moment la corresponent
autoliquidació o els elements de la declaració necessaris perquè el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
2. En els supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, la notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat
en el moment de presentar l’autoliquidació amb caràcter previ a la prestació del servei (sense perjudici que
l’Ajuntament aprovi la corresponent liquidació complementària), que comportarà l’alta en el corresponent padró. 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 període que determini l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
ARTICLE 10. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
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La recaptació, inspecció, infraccions i sancions es regularan per les disposicions contingudes a l’ordenança fiscal
general.
ARTICLE 11. PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
1. Quan la utilització privativa o l'
aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del domini públic, el
beneficiari, sens perjudici del pagament del preu públic establert, vindrà obligat al reintegrament del cost total de la
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l'
Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a
l'
import del deteriorament sofert.
3. Correspondrà als Serveis Tècnics Municipals la valoració dels danys produïts, notificant-ho als interessats de forma
individualitzada com un plec de càrrecs, seguint el procediment sancionador general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT LIMITAT DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
D’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb els seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament
estableix la taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta ordenança aniran destinats a finançar
actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta ordenança l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica de més de dues rodes a les vies públiques d’aquest municipi en règim d’estacionament regulat, dins les
zones i horaris determinats per l’Alcaldia mitjançant decret.
Als efectes d’exigibilitat de la taxa, s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un vehicle que excedeixi de
dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de la circulació.
En el cas dels residents de la zona, pel que fa a les zones d’aparcament destinades a aquests i definides tot seguit, es
considera que existeix un únic estacionament amb independència del nombre de vegades que s’estacioni, sempre
que l’estacionament tingui lloc a la zona autoritzada de residència corresponent i dins del període temporal cobert
per la taxa pagada.
Dins de les zones de l’estacionament amb horari limitat que constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, s'
hi
distingeixen els tipus de places regulades següents:
a. De caràcter general: L’estacionament en aquestes places requereix l’obtenció prèvia d’un comprovant horari
expedit per les màquines instal·lades a la via pública per l’Ajuntament a tal efecte.
b. Amb preferència a residents: L’estacionament en aquestes places destinades preferentment a un ús de residents
requereix:
b.1. Per als residents de la zona, l’obtenció prèvia d’un comprovant expedit per les màquines instal·lades a la via
pública per l’Ajuntament a tal efecte, en el qual hi constarà la matrícula del vehicle, o comprovant virtual si el
pagament s’ha efectuat mitjançant Smartphone .
b.2. Per als residents a Girona, l’obtenció prèvia d’un comprovant expedit per les màquines instal·lades a la via
pública per l’Ajuntament a tal efecte en el qual hi constarà la matrícula del vehicle, o comprovant virtual si el
pagament s’ha efectuat mitjançant Smartphone.
b.3. Per als no residents a la ciutat de Girona, l’obtenció prèvia d’un comprovant horari expedit per les màquines
instal·lades a la via pública per l’Ajuntament a tal efecte, o comprovant virtual si el pagament s’ha efectuat
mitjançant Smartphone.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de les taxes els conductors de vehicles estacionats en les zones de les vies públiques reservades a
tal efecte.
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Tenen la consideració de residents a la zona, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques que estiguin
empadronades a les zones regulades i disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica a l’Ajuntament de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un
nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels següents títols:
a. Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
b. Com a conductor d’un vehicle amb contracte de renting o leasing subscrit al seu nom.
c. Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de
prestació de serveis en el cas de ser autònom.
d. Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer estable, superior a
tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de
l’empresa on treballa o amb la que mantigui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
Tenen la consideració de residents a Girona, als efectes d’aquesta ordenança, les persones físiques que estiguin
empadronades a la ciutat de Girona i disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica a l’Ajuntament de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un
nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels títols especificats ens els apartats a, b, c i d anteriors.
ARTICLE 4. PERÍODE IMPOSITIU
El període impositiu és el següent:
a. A les places de caràcter general, es correspon amb el temps d’estacionament i no pot excedir de dues hores.
b. A les places amb preferència a residents:
b.1. Per als residents de la zona, d’un dia (24 hores), d’una setmana (168 hores) o un trimestre natural de l’any.
b.2. Per als residents a Girona, correspon amb el temps d’estacionament i no pot excedir de sis hores.
b.3. Per als no residents a la ciutat de Girona, correspon amb el temps d’estacionament i no pot excedir de dues
hores.
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
Les quotes a aplicar seran:
A. A les places de caràcter general, 1,05 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 30 cèntims.
B. A les places amb preferència als residents:
b.1 Residents a la zona , 0,25 euros/dia, 1,50 euros/setmana i 19,50 euros/trimestre.
b.2. Residents a Girona , 0,55 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 25 cèntims.
b.3. No residents a Girona, 1,05 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 35 cèntims.
El pagament de la quota trimestral s’efectuarà via telemàtica i només podrà ser efectiu del 20 de desembre al 15 de
gener pel primer trimestre, del 20 de març al 15 d'
abril pel segon, del 20 de juny al 15 de juliol pel tercer i del 20 de
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setembre al 15 d'
octubre pel quart. El pagament de la quota tributària trimestral no comportarà l’anul·lació de les
denúncies imposades amb anterioritat al pagament del mateix trimestre.
El pagament de la quota setmanal o trimestral a les places de preferència de residents no eximeix del compliment de
l’article 15.20 de l’Ordenança municipal de circulació. A tal efecte, l’Ajuntament a les zones que, eventualment, hagin
de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja, la
prohibició de l’estacionament amb senyals provisionals o altres sistemes de senyalització s’instal·larà, com a mínim,
amb 72 hores d'
antelació.
Els conductors que havent estacionat el vehicle hagin excedit el límit de l’horari indicat en el comprovant, o no hagin
obtingut el comprovant, podran enervar els efectes de la denúncia mitjançant el pagament de 6,60 euros sempre que no
hagin passat 24 hores de la denúncia.
El pagament d’aquest comprovant especial es farà efectiu en els mateixos parquímetres o mitjançant Smartphone si el
pagament del comprovant horari s’ha realitzat per aquesta via.
Per tal de poder beneficiar-se de les tarifes reduïdes esmentades en els anteriors apartats b1 i b2, caldrà no tenir cap
exercici pendent de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), corresponent al vehicle aparcat.
ARTICLE 6. ACREDITAMENT
L’obligació del pagament d’aquesta taxa neix, amb caràcter general, cada vegada que es fa ús de l’estacionament dins
dels horaris establerts.
En el cas dels residents a la zona regulada, l’obligació del pagament de la taxa corresponent s’exigirà, per una sola
vegada, a l’inici del període temporal cobert i donarà dret a estacionar a qualsevol de les places amb preferència a
residents dins la seva zona de residència, amb independència del nombre de vegades que hi estacionin i dins del
període cobert.
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ
El manteniment de les zones reservades a estacionament, correspon al concessionari, el qual també haurà d’adoptar les
mesures oportunes per a la correcta expedició de comprovants acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de
les obligacions dels conductors que han estacionat els seus vehicles.
Els residents de zona o a Girona que estacionin els seus vehicles a les zona d’estacionament amb preferència per a
veïns hauran de introduir la matrícula del vehicle a les màquines expenedores en el moment d’obtenir el comprovant
horari.
Les matrícules dels vehicles dels residents a la zona o a la ciutat constaran en una base de dades que el sistema
informàtic de les màquines expenedores consultaran a l’hora d’emetre els comprovants horaris de les zones amb
preferència de residents.
Aquelles persones que consideren que compleixen els requisits dels apartats a, b, c i d de l’article 3, i no constin a la
base de dades, podran sol·licitar l’alta amb l’aportació de la documentació següent:
a. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en règim de “renting” o “leasing”, subscrit al
seu nom, amb exhibició del contracte esmentat o còpia compulsada.
b. En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjançant contracte de “renting” o “leasing”,
subscrit a nom de l’empresa en la qual prestin els seus serveis, amb exhibició del contracte esmentat o còpia
compulsada i còpia compulsada de l’assegurança del vehicle. A tots documents hi haurà de constar com a conductor
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habitual el sol·licitant. També hi hauran d’incloure una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on
presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona.
ARTICLE 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÈS
La taxa s’haurà d’abonar en el moment de l’inici de l’estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines
expenedores de comprovants acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies públiques.
El comprovant horari acreditatiu del pagament de la taxa s'
ha de col·locar a la part interna del parabrisa en lloc visible
des de l’exterior durant el temps de l’estacionament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER GUALS, ENTRADES DE
VEHICLES I RESERVES D’APARCAMENT
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
D’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb els seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per entrada de vehicles i reserves d’aparcament, càrrega i descàrrega.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l'
accés de vehicles des de la via pública
als habitatges, locals o recintes, o a l'
inrevés, a través de la vorera, vorada o altre espai de domini públic destinat al
pas de vianants, amb independència de la necessitat o no de modificar la seva estructura, i les reserves de via pública
per aparcament, especificat en les tarifes contingudes en l’article 5 d’aquesta ordenança.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a
gaudir de l’aprofitament especial, o les que es beneficiïn del mateix, sense haver sol·licitat llicència prèvia.
2. En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectats per la ocupació tindrà la condició de substitut del
contribuent, el qual podrà repercutir les quotes sobre els respectius beneficiaris.
3. El pagament d'
aquesta taxa no comporta per si sol la legalització dels aprofitaments especials, concessions o
prestacions, essent compatible amb la suspensió de la llicència o autorització si no s'
ajusten a la normativa aplicable en
cada cas.
4. El pagament d'
aquesta taxa és també compatible amb l'
exigència de fiances per respondre dels danys i perjudicis que
es puguin causar al domini públic, segons la normativa aplicable en cada cas.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i per altres usos directament afectes a la seguretat ciutadana o defensa nacional.
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de la present taxa, pel temps que duri el perjudici, els subjectes passius
quan l’accés al seu gual o entrada de vehicles quedi seriosament dificultat i es trobi dins del perímetre d’obres
d’afectació general (entenent com a tals aquelles obres d’una durada no inferior a 2 anys, que afectin a la generalitat de
la ciutat i que no siguin d’execució municipal), així com obres municipals a la via pública de durada superior als sis
mesos.
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes a continuació:
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CONCEPTES

1a, 2a i 3a

4a i 5a / ÚNICA

1. Per gual d’ habitatges unifamiliars, per m.l.o fracció:

28,90 €

19,55 €

- amb els següents mínims:

86,70 €

58,75 €

2. Per gual d’habitatges col·lectius i locals d’ús comercial , per m.l.o fracció:
45,15 €

30,55 €

- amb els següents mínims:

91,70 €

135,45 €

3. Per gual de locals d’ús comercial per explotació d’aparcaments, per m.l.o fracció:
67,70€
- amb els següents mínims:

45,80€

203,15 €

137,55 €

4. Per entrada de vehicles d’habitatges unifamiliars, per m.l.o fracció: 26,00 €

17,60 €

- amb els següents mínims:

52,90 €

78,05 €

5. Per entrada de vehicles d’ habitatges col·lectius i locals d’ús comercial, per m.l.o fracció:
40,65 €

27,50 €

- amb els següents mínims:

82,55 €

121,90 €

6. Per entrada de vehicles de locals d’ús comercial per explotació d’aparcaments, per m.l.o fracció:
60,95 €
41,25 €
- amb els següents mínims:

182,85 €

123,80 €

7. Per reserva d’estacionament o parada per temps indefinit, per cada sis metres lineals o fracció:
524,85 €

367,40 €

8. Vehicle d'
autoescola autoritzat per a pràctiques en zones assenyalades per vehicle:

137,70 €

ARTICLE 6. ACREDITAMENT
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment què, a aquests efectes, s’entén que
coincideix amb el de la concessió de la llicència, si aquesta va ésser sol·licitada.
2. Serà necessari dipositar l’import de la taxa en el moment de presentar la sol·licitud d’autorització. No obstant
l’anterior, es podran emetre liquidacions complementàries d’acord amb les tarifes aprovades en aquesta ordenança.
3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
4. Les tarifes són anuals prorratejables per mesos, excepte en els casos de canvi de titular, que, pel que fa a la taxa,
tindrà efectes per l’any següent.
ARTICLE 7. PERÍODE IMPOSITIU
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1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà
amb el que determini la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar més d’un exercici l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any, i el període impositiu serà l’any natural.
3. Quan no s’autoritzi l’ocupació privativa o aprofitament especial, o no fos possible per causes no imputables al
subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet.
4. Els canvis de titular tindran efectes per l’exercici següent, no procedint el prorrateig de la quota.
ARTICLE 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÈS
1. La taxa corresponent al moment de la sol·licitud s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. En el cas d’aprofitaments de durada superior a un exercici, l’autoliquidació suposarà l’alta en el corresponent padró
de cobrament de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva.
ARTICLE 9. NOTIFICACIÓ DE LES TAXES
1. La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat en el moment de presentar l’autoliquidació amb caràcter
previ a l’aprofitament, sense perjudici que l’Ajuntament aprovi la corresponent liquidació complementària, o la
liquidació derivada d’un procediment de comprovació.
2. En els casos d’aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, l’autoliquidació, o la liquidació derivada d’un
procediment de comprovació,suposarà l’alta en el corresponent padró. 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 període que
determini l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
ARTICLE 10. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
La recaptació, inspecció, infraccions i sancions es regularan per les disposicions contingudes a l’ordenança fiscal
general.
ARTICLE 11. PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
1. Quan la utilització privativa o l'
aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del domini públic, el
beneficiari, sens perjudici del pagament del preu públic establert, vindrà obligat al reintegrament del cost total de la
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l'
Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a
l'
import del deteriorament sofert.
3. Correspondrà als Serveis Tècnics Municipals la valoració dels danys produïts, notificant-ho als interessats de forma
individualitzada com un plec de càrrecs, seguint el procediment sancionador general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin qualsevol tipus
d’utilització d’aquelles instal·lacions municipals esmentades en l’article 5 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'
article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per
l’activitat municipal relativa als serveis esmentats en l’article 5 d’aquesta ordenança, així com l’aprofitament especial
de les mateixes.
CAPÍTOL IV – BENEFICIS FISCALS
ARTICLE 4. En relació al capítol V, article 5.D, apartat II, servei municipal d’esports, s’estableixen els següents
beneficis fiscals per les entitats de la ciutat (principalment en l’ús esportiu):
EXEMPCIÓ DE PAGAMENT – ENTITATS DE LA CIUTAT (*)
PAVELLONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXEMPCIÓ DE PAGAMENT

Centres escolars (sessions d’educació física)
Consell Esportiu del Gironès
Entitats esportives esports professionals amb conveni
Entitats esportives inscrites RME amb conveni
Entitats esportives inscrites RME sense conveni
Entitats sense ànim de lucre (actes benèfics, actes religiosos)
i AAVV
Entitats que promoguin l’esport per a discapacitats o per
persones amb diferents patologies i registrades en el RME
Universitat de Girona
Centres d’educació especial
PISCINES COBERTES
Centres d’educació especial
Escoles i instituts
Entitats d’atenció a infants i joves inscrites en el RME
Entitats que promoguin l’esport per a discapacitats o per
persones amb diferents patologies i registrades

100%
100-70% (1)
100%
100% (2)
70% (3)
100% (4)
100-70% (5)
70%
100%
100%
85%
70%
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•
•
•
•
•
•
•
•

en el RME
Servei d’Esports UdG
PISCINES ESTIU
Entitats participants programa de vacances
Centres d’educació especial
Entitats que promoguin l’esport per a discapacitats o per
persones amb diferents patologies i registrades
en el RME
Entitats d’atenció infants i joves inscrites en el RME
Entitats de Girona inscrites en el RME
Servei d’Esports UDG

100-70% (5)
50%
100%
100%
100-70% (5)
70%
70%
50%

CAMPS DE FUTBOL
•
•
•
•
•
•

Entitats esportives inscrites en el RME amb conveni
Entitats esportives inscrites en el RME sense conveni
Centres escolars (sessions d’educació física)
Consell esportiu del Gironès
Entitats sense ànim de lucre (actes benèfics)
Serveis d’esports UDG

100%
70%
100%
100%
100% (4)
70%

PISTES DE TENNIS I DE PÀDEL
•

Entitats esportives inscrites en el RME
(ràtio màxim 6 alumnes pista)

30%

PISTES DE TENNIS I VÒLEI PLATJA
•

Entitats esportives inscrites en el RME
(ràtio màxim 12 alumnes pista)

70%

(1) Pagament ús instal·lacions esportives 0% i activitats de formació 30%
(2) Es realitzarà conveni amb les entitats que tinguin un cost de liquidació anual, per ús d’instal·lacions esportives,
superior als 2.000 euros.
(3) El cost de la liquidació anual per ús de les instal·lacions esportives és inferior als 2.000 euros.
(4) Activitats sense preparació d’espai (sessió fins a tres hores). En cas de preparació i hores extres no es disposarà
d’exempció de pagament d’aquestes taxes.
(5) Les entitats amb conveni, disposaran d’una exempció del 100%, la resta del 70%.
(*) El tipus d’exempció de pagament segons la tipologia d’entitat, activitat i d’instal·lació és del cost d’ús de la
instal·lació sense preparació de l’espai.
En cas de preparació de l’espai i hores extres, no es disposarà d’exempció de pagament d’aquestes taxes.
En relació al capítol V, article 5.D, apartat III educació i article 5.K organisme autònom d’educació musical de Girona;
per als usos de les instal·lacions de les escoles públiques d’educació infantil i primària i de l’escola municipal de
música, s’estableixen els següents beneficis fiscals:
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Centres escolars
Consell Esportiu
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EXEMPCIÓ
100%
100 – 70%

Entitats inscrites al RME amb conveni
Entitats inscrites al RME sense conveni
Universitat de Girona

100%
70%
100%

En relació al capítol V, article 5.D, apartat I, instal·lacions de l’àrea de cultura; article 5.H instal·lacions de serveis
socials; article 5.I instal·lacions de Joventut i article 5.J instal·lacions de promoció econòmica i desenvolupament local,
s’estableixen els següents beneficis fiscals:
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE (1) BONIFICACIÓ
Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'
Ajuntament que
implica cessió d'
espais
Entitats sense afany de lucre inscrites al registre d'
entitats municipals
(REM)
Institucions públiques i organismes de caràcter públic
Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al REM
Entitats sense afany de lucre de fora de Girona
Ús per a docència i recerca taxes per la presa d’imatges a l’interior
dels equipaments
(1) no inclou costos extres aplicables

EXEMPCIÓ
exempció
exempció per l’ús de
90% centres cívics
70%
50%
30%
exempció

En el cas d’empreses privades que utilitzin les instal·lacions municipals en la realització d’activitats sense ànim de lucre
amb finalitats socials, culturals o esportives, s’aplicaran els mateixos beneficis fiscals previstos per les institucions
públiques i organismes de caràcter públic.
En relació al capítol V, apartat II Servei municipal d’Esports, divisió I: Abonats/des piscines municipals, s’estableixen
els següents beneficis fiscals a les persones i famílies amb pocs recursos econòmics.
Relació de trams i percentatges de bonificació en la quota anual de la taxa d’abonats/des a les piscines municipals per a
famílies amb pocs recursos econòmics.
Número de Llindar màxim Trams
membres
d’ingressos
de
la mensuals
família
1
569 €
Tram 1: 0 - 285 €
Tram 2: 285 - 569 €
2
740 €
Tram 1: 0 - 370 €
Tram 2: 370 - 740 €
3
911 €
Tram 1: 0 - 455 €
Tram 2: 455 - 683 €
Tram 3: 683 - 911 €
4
1.081 €
Tram 1: 0 - 541 €
Tram 2: 541 - 811 €
Tram 3: 811 - 1081 €
5
1.252 €
Tram 1: 0 - 626 €
Tram 2: 626 - 939 €
Tram 3: 939 - 1252 €
6
1.423 €
Tram 1: 0 - 711 €
Tram 2: 711 - 1067 €
Tram 3: 1067 -1423€

Quota de contribució Bonificació
família
d’abonat/da
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota
Tram 1 : 10% quota
Tram 2 : 30% quota
Tram 3 : 60% quota

quota

Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 3 : 40% quota
Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 3 : 40% quota
Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 3 : 40% quota
Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 3 : 40% quota
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7

1.594 €

Tram 1: 0 - 797 €
Tram 1 : 10% quota
Tram 2: 797 - 1194 € Tram 2 : 30% quota
Tram 3: 1194 - 1594 Tram 3 : 60% quota
€

Tram 1 : 90% quota
Tram 2 : 70% quota
Tram 3 : 40% quota

El Límit d’ingressos s’estableix en funció del l’IRCS (indicador renda catalana de suficiència). S’incrementa en un
30% per cada membre que composa la família, a partir del segon membre.
ALTRES CONSIDERACIONS:
El barem econòmic estableix el límit d’ingressos per ser susceptible de ser beneficiari/a d’una reducció de la quota.
Si té dret a la reducció, es poden tenir en compte altres situacions personals. Aquestes situacions suposen aplicar el
tram 1: infant acollit (resolució administrativa d’acolliment. Generalitat de Catalunya), reconeixement de
disminució (Certificat disminució Generalitat de Catalunya), família nombrosa (Carnet família nombrosa), família
monoparental (Carnet família monoparental) i certificat mèdic prescrivint la pràctica de la natació.
CAPÍTOL V - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5. La quota tributària es fixa en els següents imports:
A: MERCAT D'ABASTAMENTS
Definició dels tipus d'
establiment a l’interior del mercat municipal d’abastaments. Les taxes s'
afectaran segons les
següents categories:
A. Floristeries, fruita i verdura, productes ecològics, ouateria, fruits secs i espècies, quiosc,...
B. Congelats, fleca, formatgeria, llaminadures, pesca salada, plats cuinats, pasta fresca, vins, licors i caves, productes de
cooperatives, espardenyeria,...
C. Aviram i cacera, cansaladeria, carnisseria, peix i marisc,...
D. Cafè bar,...
Nota: La categoria de les activitats de nova creació vindrà definida en l'
acord adoptat per la Junta de Govern Local,
sigui en el moment del traspàs o en l'
autorització de canvi d'
activitat.
1. Pel canvi de nom en la titularitat dels llocs del Mercat Municipal d’Abastaments, origini o no el pagament pel
traspàs. Tarifa unitària:
Per cada canvi a l’interior, pel conjunt de llocs :
Per cada canvi a l’exterior:

397,60 €
198,80 €

2. Per l'
ús dels llocs interiors del Mercat Municipal d'
Abastaments, amb servei de recollida i selecció de residus inclòs.
Tarifa mensual:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus A:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus B:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus C:
Per cada metre quadrat dels llocs del tipus D:

23,90 €
29,85 €
31,85 €
12,15 €

3. el servei de cambres frigorífiques al Mercat Municipal d'
Abastaments. Tarifa mensual:
Mòdul de referència on s’indexa cada element:
Per un armari a la cambra de fruita i verdura:
Per un armari a la cambra de pesca salada:
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38,75 €
38,75 €
123,95 €

Per un armari a la cambra de carn:
Per un armari doble a la cambra de carn:
Per ser titular d'
un lloc de peix i marisc:
Per cada lloc addicional de peix i marisc:
Per un arcó-congelador d'
ús particular:
Per un armari mida congelador sense fred
Per una cambra d'
ús particular:
Per una cambra d'
ús particular d'
alt consum:

38,75 €
61,95 €
50,35 €
15,50 €
61,95 €
38,75 €
154,90 €
232,40 €

4. Pel traspàs dels llocs de l'
interior del Mercat Municipal d'
Abastaments. La tarifa a satisfer a favor de l'
Ajuntament
com a dret de traspàs intervius dels llocs s'
obtindrà de l'
aplicació de la següent fórmula:
TAXA PEL DRET DE TRASPÀS D'
UN LLOC = [(V+F+U) x S x T x 0'
10] €, on cada factor és:

(V) Valor metre quadrat en funció de la categoria de l'
activitat:
Mòdul de referència (MR) on s’indexa cada element :

V = 4.377,50 €

Per llocs del tipus A i D:
Per llocs del tipus B:
Per llocs del tipus C:

V = 4.377,50 €
V = 5.253,00 €
V = 6.128,50 €

(S) Superfície en metres quadrats del lloc. Es computaran els dos primers decimals, el segon serà l'
immediatament
superior si el tercer decimal és 5, 6, 7, 8 o 9 o es mantindrà si el tercer decimal és 0, 1, 2, 3 o 4.
(F) Façana de venda. Factor que ajusta el valor del lloc en funció de la proporció entre la façana de venda i la
superfície, d'
acord amb la fórmula F = [(M - S/2) x 0'
10 V], on M és el nombre de metres lineals de façana. Es
computaran els dos primers decimals, el segon serà l’immediatament superior si el tercer decimal és 5, 6, 7, 8 o 9 o es
mantindrà si el tercer decimal és 0, 1, 2, 3 o 4.
(U) Ubicació. Factor que ajusta el valor del lloc en funció de la seva ubicació dins l'
àrea del Mercat:
Per llocs perimetrals:
Per llocs cantoners davant perimetrals:
Per llocs interiors davant perimetrals:
Per llocs cantoners de passadissos interiors:
Per llocs interiors de passadissos interiors:

U = [+0'
20 V]
U = [+0'
15 V]
U = [+0'
10 V]
U = [+0'
00 V]
U = [-0'
10 V]

(T) Temps. Factor que minora el valor del lloc d'
acord amb el temps transcorregut de concessió.
T = (13 anys restants de concessió) / (25 anys inicials + 20 anys pròrroga)

T = 13/45

5. Per la promoció del Mercat Municipal d'
Abastaments. Tarifa mensual:
Mòdul de referència (MR) on s’indexa cada element

21,00 €

Per cada concessionari del Mercat:
Per cada metre quadrat dels llocs interiors:
Per cada metre lineal dels llocs exteriors:

21,00 €
3,50 €
2,10 €
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NOTA: L'
Ajuntament repercutirà individualment als concessionaris afectats les quotes que es puguin derivar pel
finançament d'
obres de millora o d'
inversions, quan així s'
hagi acordat i elaborat protocol mutu amb l'
Associació de
Comerciants del Mercat Municipal.
6. Per l'
ús dels llocs a l'
exterior del Mercat Municipal d'
Abastaments. Tarifa mensual per metre lineal:
Productors directes fixes de fruites i verdures:
Productors directes fixes de planter:
Venedors d'
articles de simple ús:
Productors directes eventuals de fruites i verdures, per dia i m.l.:

27,90 €
7,55 €
18,30 €
2,20 €

7. Pels titulars autoritzats a aparcar, amb reserva de lloc i segons normativa establerta, un vehicle comercial al reservat
exterior del mercat municipal d’abastaments. Tarifa mensual:
Vehicles fins a 3500 kg de PMA, fins a 6 dies/setmana
Vehicles superiors a 3500 kg de PMA, fins a 6 dies/setmana
Vehicles fins a 3500 kg de PMA, fins a 4 dies/setmana
Vehicles superiors a 3500 kg de PMA, fins a 4 dies/setmana

82,40 €
103,00 €
61,80 €
77,25 €

8. Pels titulars autoritzats a aparcar, sense reserva de lloc i segons normativa establerta, un vehicle comercial al reservat
exterior del mercat municipal d’abastaments. Tarifa diària:
Vehicles fins a 3500 kg de PMA
Vehicles superiors a 3500 kg de PMA

6,20 €
7,75 €

B: MERCAT DE MAJORISTES DE FRUITES I VERDURES (MERCAGIRONA)
1. Per l'
entrada i estacionament diürn de vehicles a l'
interior de Mercagirona. Tarifa diària:
Categoria A: a peu, motos o turismes (comercials o particulars)
Categoria B: furgonetes, tractors i vehicles 4x4
Categoria C: camions de 3500 Kg de PMA
Categoria D: camions de més de 3500 Kg de PMA

1,55 €
2,25 €
3,10 €
4,50 €

Nota: als vehicles amb remolc se’ls computarà com d’una categoria superior.
2. Per l'
ús d’un mòdul de productor directe a les parades municipals de Mercagirona. Tarifa diària:
Per un mòdul de quatre m2:

8,95 €

3. Per l'
abonament d'
ús d'
un mòdul de productor directe a les parades municipals de Mercagirona. Tarifa mensual amb
entrada i estacionament diürn de vehicle inclòs:
Per un mòdul de quatre m2:
Per un mòdul de vuit m2:
Per un mòdul de dotze m2:
Per un mòdul de setze m2:
4. Per l'
ús de la bàscula pública de Mercagirona. Tarifa unitària:
Per pesar i tarar:
5. Per l'
estacionament nocturn de vehicles a l’interior de Mercagirona. Tarifa diària:
Als vehicles d'
usuaris dels llocs de venda
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104,00 €
156,00 €
208,00 €
260,00 €
10,30 €
1,55 €

Als altres vehicles:

4,50 €

6. Per l'
ús dels llocs de Mercagirona, amb servei d'
escombraries inclòs. Tarifa mensual:
Per lloc de venda o serveis:

648,90 €

7. Per a la promoció de Mercagirona. Tarifa mensual:
Per lloc de venda

113,30 €

8. Per canvi de nom en la titularitat dels llocs de Mercagirona, origini o no el pagament pel traspàs. Tarifa unitària:
Per cada canvi, pel conjunt de llocs (majoristes)
397,60 €
Per cada canvi, pel conjunt de llocs (productors)
198,80 €
9. Pel traspàs d'
un lloc de venda o serveis de Mercagirona. Tarifa unitària:
L'
Ajuntament percebrà el 10% del preu mínim de traspàs, entenent com a tal el valor de la concessió del mòdul en el
moment de l'
última transmissió efectuada, actualitzat en funció de les variacions percentuals experimentades pels preus
al consum, segons l'
índex del conjunt nacional total de l'
Institut Nacional de Estadística i alhora reduït de forma
proporcional pel temps transcorregut en la vigència de la concessió.
10. Pel cànon sobre la concessió administrativa d'
un lloc de venda o serveis de Mercagirona. Tarifa anual:
En compliment dels contractes d’adjudicació dels llocs de venda del Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures, el
cànon anual corresponent a la concessió administrativa dels llocs es modificarà en funció de les variacions percentuals
experimentades pels preus al consum, segons l’índex del conjunt nacional total de l'
Institut Nacional de Estadística.
C: CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS MUNICIPAL
1. Per estada al centre d'
acollida d'
animals municipal, cada gos i dia:
2. Per estada al centre d'
acollida d'
animals municipal amb vigilància veterinària, cada gos i dia:
3. Cessió al Centre d’un gos documentat:
4. Cessió al Centre d’un gos no documentat:
5. Per estada al centre d'
acollida d'
animals municipal, cada gat i dia:
6. Per estada al centre d'
acollida d'
animals municipal amb vigilància veterinària, cada gat i dia:
7. Cessió al Centre d’un gat documentat:
8. Cessió al Centre d’un gat no documentat:
9. Servei per desplaçament:
10. Gestió de cadàvers:
11. Servei de captura d’animals de la via pública:

15,40 €
36,70 €
109,00 €
169,60 €
3,75 €
15,30 €
90,85 €
145,40 €
25,85 €
46,65 €
20,65 €

Les persones propietàries de gossos que estiguin al corrent de pagament de la taxa municipal de tinença d’animals
estaran exemptes del cost d’estada al centre els dos primers dies dels animals pels quals han pagat l’esmentada taxa.
D: INSTAL·LACIONS ÀREA DE CULTURA, ESPORTS I EDUCACIÓ
I. ESPAIS I SERVEIS CULTURA
1. Aules, sala pati, sala reunions (1.2.3)
2. Sala conferències (1.2.3)
3. Sala polivalent (1.2) Sales cos (2)
4. Claustre, taller equipat pràctica artística (1)
5. Auditori de la Mercè amb climatització (1)
6. Auditori de la Mercè sense climatització (1)

UNITAT

ESPAIS I COSTOS PERSONAL EN:
HORARI NORMAL HORARI EXTRA*
Sessió mínima 2 h.
27,20 €
67,55 €
Sessió mínima 2 h.
61,30 €
101,60 €
111,65 €
152,00 €
Sessió mínima 2 h.
Sessió (5 h.)
137,25 €
180,10 €
Sessió (5 h.)
743,40 €
1.424,20 €
583,55 €
Sessió (5 h.)
517,40 €
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7. Auditori de la Mercè muntatges
(sense climatització ni tècnic) (1)
8. Cabina traducció (1)
9. Teatre-funció (4)
10. Teatre-muntatge (4)
(complementària a funció)
11. Teatre-assaig (4) (sense personal tècnic)
12. Saló de descans o altres espais teatre (4)
13. Sales exposició (5)
14. Hora extra d’utilització dels espais

Sessió (5 h.)

15. Instal·lació d’stand o expositor (1.2.3.4)
16. Presa d’imatges a l’interior
dels equipaments
17. Presa d’imatges a l’interior
dels equipaments

Unitat/dia
Primera hora

Unitat/activitat
8 h.
8 h.
8 h.
3 h.
Dia
Hora

Hores complement

MATERIALS CULTURA
18. Projector 4500 (1)
Unitat/dia
19. Projector 3000 (1)
Unitat/dia
20. Projector 1200 i Mitshub (1)
Unitat/dia
21. Projector 8.000 (4)
Unitat/dia
22. DVD, monitor LCD, monitor TV (1)
Unitat/dia
23. Polycom. Videoconferència (1)
Sessió 4 h. + tècnic
24. Piano auditori de la Mercè (1) (inclou Sessió
afinació de manteniment periòdica)
25. Afinació addicional expressa del piano
Sessió
26. Rack premsa (1)
Unitat/activitat

172,20 €

254,85 €

20,50 €
2.509,35 €
1.770,35 €

27,75 €
2.693,00 €
1.806,75 €

524,60 €
527,05 €
866,15 €
931,40 €
95,65 €
89,30 €
Fracció taxa Fracció taxa sessió
sessió
138,25 €
126,00 €
45,35 €
64,15 €
22,70 €

41,50 €

26,70 €
21,55 €
16,40 €
37,00 €
15,40 €
222,40 €
104,10 €

28,25 €
23,10 €
17,95 €
38,55 €
16,90 €
223,95 €
105,65 €

124,55 €
9,20 €

126,10 €
10,75 €

COSTOS EXTRES APLICABLES (NO INCLOSOS EN EXEMPCIONS I BONIFICACIONS)
27. Hora extra administració
Persona/hora
24,45 €
30,60 €
28. Hora extra de neteja
Hora
19,20 €
24,05 €
29. Personal de porteria/vigilància
Persona/hora
16,00 €
18,80 €
30. Personal d’atenció al públic
Persona/funció (4 h.)
75,45 €
75,45 €
31. Personal taquilla
Persona/funció (2 h.)
65,65 €
65,65 €
32. Coordinació equip atenció al públic
Persona/funció (4 h.)
109,40 €
109,40 €
33. Personal tècnic sala
Pers/hora individual
32,95 €
32,95 €
34. Personal tècnic sala
Pers/hora addicional
27,75 €
27 75 €
35. Personal tècnic só
Persona/funció
267,80 €
267,80 €
38,35 €
36. Moviment mobiliari
1 persona/h
26,10 €
37. Moviment mobiliari
Brigada 3persones/h
56,55 €
68,75 €
38. Servei venda anticipada taquilles SMTA (4) Per funció
357,95 €
357,95 €
39. Impressió entrades funció (4)
Per funció
370,80 €
370,80 €
ESPAIS DE REFERÈNCIA: 1. CCM / 2. LA MARFÀ / 3. BIBLIOTEQUES / 4. TEATRE MUNICIPAL / 5.
CARBONERA I CISTERNA DEL MUSEU D’HISTÒRIA SANTA LLÚCIA.
II. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
A. COMPLEX ESPORTIU DE PALAU
A.1. Pavelló
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UNITAT

EUROS

1. ENTRENAMENT ESPORTIU
Pista central
a) Sense llum
b) Amb llum
1/3 de pista
a)Sense llum
b) Amb llum
2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
Pista central
a) Sense taquilla
b) Amb taquilla / lliga nacional
1/3 pista central
a) Sense taquilla

1 hora o fracció
1 hora o fracció

18,45
23,10

1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,50
13,70

partit
partit

62,55
91,40

partit

20,25

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'
ESPORTS INDIVIDUALS
a) Amateur
b) Professional
c) Ús protector
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista

sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h
sessió fins a 3 h

184,40
326,60
91,65
375,00

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
Pista central
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

36,85
46,25

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
5. CALEFACCIÓ

1 hora o fracció

30,00

A.2. Piscina de Palau
1. ENTRADES PISCINA
a) Juvenil (fins a 18 anys)
ús
b) Adult
ús
c) Pensionistes majors de 65 anys
ús
d) Entrada especial per grups amb responsables (a partir de 12), reducció d’un 30%

2,95
5,50
2,75

2. PASSIS PISCINA DE PALAU
Accés a la piscina de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 hores i caps de setmana en tot el seu horari
d’obertura
a) Juvenil (fins a 18 anys)
any
25,75
b) Adult
any
72,80
c) Familiar
any
117,75
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d) Pensionistes majors de 65 anys
e) Familiar pensionista majors de 65 anys

any
any

3. ÚS COL·LECTIU: Centre d'
ensenyament, entitats esportives
a) Nedador
ús
b) Lloguer
1 hora o fracció

32,40
48,85
2,25
9,30

A.3. Palau-2 Pista d'hoquei i patinatge
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
1.1 PISTA PRINCIPAL
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

16,55
21,80

1.2 PISTA AUXILIAR
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

8,10
12,05

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA

partit

35,60

3. FESTIVAL O COMPTECIÓ D’ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
sessió fins a 3 h.
b) Amb taquilla
sessió fins a 3 h.
c) Ús protector
sessió fins a 3 h.
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista

139,05
231,65
92,25
375,00

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
1 hora o fracció.
b) Amb llum
1 hora o fracció.

33,05
43,55

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
5. CALEFACCIÓ
a) Pista principal
b) Pista auxiliar

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

16,75
6,30

1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum 1/3 de pista
b) Sense llum tota la pista
c) Amb llum 1/3 de pista
d) Amb llum tota la pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,90
24,30
14,10
29,00

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) En 1/3 de pista

partit

18,90

B. PAVELLÓ MUNICIPAL SANTA EUGÈNIA
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b) Tota la pista

partit

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'
ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
sessió fins a 3 h
b) Amb taquilla
sessió fins a 3 h
c) Ús protector
sessió fins a 3 h
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista

43,90
139,05
231,65
92,25
375,00

En cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
1 hora o fracció.
b) Amb llum
1 hora o fracció.

48,60
58,00

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
5. ÚS MAGATZEM

mensual

47,50

1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum ½ pista
b) Sense llum tota la pista
c) Amb llum ½ pista
d) Amb llum tota la pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,10
22,10
13,15
26,05

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) En ½ pista
b) Tota la pista

partit
partit

17,60
40,00

C. PAVELLÓ MUNICIPAL VILA-ROJA

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'
ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
sessió fins a 3 h
b) Amb taquilla
sessió fins a 3 h
c) Ús protector
sessió fins a 3 h
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista

134,25
223,75
89,15
375,00

En cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
1 hora o fracció.
b) Amb llum
1 hora o fracció.

44,20
52,10

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
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5. GIMNÀS

1 hora o fracció

3,60

D. PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU
D.1. Pista escalfament
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum tota la pista
b) amb llum tota la pista
c) Sense llum ½ pista
d) Amb llum ½ pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

32,85
36,80
10,90
12,65

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) Tota la pista
b) 1/2 pista

partit
partit

65,55
21,85

3. ALTRES ACTIVITATS
(sopars, desfilades, ...)
a) Costos fixos

3 dies

2.592,70

D.2. Pista central
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum
b) Amb llum
c) Amb llum equips lliga professional

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
Partits lliga professional
Partits altres competicions

partit
partit

2.287,85
96,80

3 dies
3 dies

7.943,40
9.690,40

3. CONCERT
a) Costos fixos (fins a 2.500 entrades)
b) Costos fixos (més de 2.500 entrades)
c) Costos variables
c.1. Calefacció
d) Costos fixos per cada dia més de sessió
d.1. Neteja
d.2. Ús espai
4. ALTRES ACTIVITATS
(sopars, desfilades, ...)
a) Costos fixos
b) Costos variables
b.1. Calefacció
c) Costos fixos per cada dia de més de sessió
c.1. Neteja
c.2. Ús espai

1 hora o fracció

81,10

dia
dia

1.318,05
564,40

2 dies

5.569,60

1 hora o fracció
dia
dia

5. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
1 hora o fracció.
b) Amb llum
1 hora o fracció.
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45,05
51,65
57,90

81,10
1.318,05
564,40
90,10
103,30

D.3. Vestíbul sud
a) Activitats diverses: sopars i balls
b) Activitats esportives

2 dies
1 hora o fracció

1.411,35
17,30

D.4 Sala activitats dirigides

1 hora o fracció

21,75

D.5. Musculació
a) Ús sala grup

1 hora o fracció

35,90

D.6. Aula

1 hora o fracció

21,75

D.7. Sala de premsa

1 hora o fracció

21,75

1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

10,90
12,65

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA

Partit

21,85

D.8. Pista grada jove

E. ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA
E.1 Usuaris/àries no abonats/ades a les piscines municipals
1. Ús vestidors

persona

1,50

2. Pistes de tennis
2.1. De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG
Pensionistes majors de 65 anys

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

4,00 €
3,00 €
2,00 €

2.2. De dilluns a divendres
a) De 17:00 a 21:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,00 €
3,50 €

2.3. Caps de setmana i festius
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,00 €
3,50 €

2.4. Amb llum (suplement)
a) 1 hora
b) ½ hora

Suplement/hora
Suplement/ ½ hora

2,85 €
1,40 €

3. Pistes de pàdel
3.1. De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

4,00 €
3,00 €
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Pensionistes majors de 65 anys

1 hora i fracció/persona

2,00 €

3.2. De dilluns a divendres
a) De 17:00 a 21:00 hores
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,00 €
3,50 €

3.3. Caps de setmana i festius
No abonats/des piscines municipals
Abonats/des SE de UdG

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

5,00 €
3,50 €

3.4. Amb llum (suplement)
a) 1 hora
b) ½ hora

Suplement/hora
Suplement/ ½ hora

2,85 €
1,40 €

4. Abonaments a les pistes de tennis i de pàdel

Anual

5. Pista vòlei platja (#)
No abonats/des piscines municipals

1 hora i fracció/persona

1,50 €

6. Pista tennis platja (#)
No abonats/des piscines municipals

1 hora i fracció/persona

1,50 €

150,00 €

(#) En el període d’obertura de les piscines de La Devesa l’ús de les pistes de tennis platja i vòlei platja serà
d’us lliure fora de l’horari programat.
E.2 Abonats/ades a les piscines municipals
1. Pistes de tennis
1.1. De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
Pensionistes majors de 65 anys
b) de 17:00 a 21:00
1.2 Caps de setmana i festius
Abonats/des piscines municipals

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

2,00 €
1,00 €
2,50 €

1 hora i fracció/persona

2,50 €

2. Pistes de pàdel
2.1 De dilluns a divendres
a) De 10:00 a 17:00 hores
Pensionistes majors de 65 anys
b) De 17:00 a 21:00 hores
2.2 Caps de setmana i festius
Abonats/des piscines municipals

1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona
1 hora i fracció/persona

2,00 €
1,00 €
2,50 €

1 hora i fracció/persona

2,50 €

3 Abonaments a les pistes de tennis i de pàdel

Anual

105,30 €

NOTA APARTAT E.1 I E.2: Excepcionalment i durant les campanyes de promoció i captació d’usuaris/àries, per acord
de la Junta de Govern Local es podran reduir temporalment els preus de l’ús de les pistes de tennis i pàdel, durant la
durada de la campanya.
E.3. Piscines d’estiu
1 ENTRADES
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a) Juvenil (fins a 18 anys)
ús
b) Adult
ús
c) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
ús
d) Entrada especial per grups amb responsables (a partir de 12), reducció d’un 30%
2. ABONAMENTS TEMPORADA
a) Juvenil (fins a 18 anys)
b) Adult
c) Familiar
d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*)
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
f) Familiar pensionista majors de 65 anys
E.4. Lloguer de material
a) Pala de pàdel
b) Pot amb tres pilotes
c) Pèrdua d’una pilota de pàdel
d) Devolució pala en males condicions

temporada
temporada
temporada
temporada
temporada
temporada
1 hora o fracció
1 hora o fracció
Unitat
Unitat

4,90
6,85
3,40

52,00
92,15
185,80
167,20
46,00
88,80
2,00
1,00
1,00
5,00

F. CAMPS MUNICIPALS DE FUTBOL
Camp de terra
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Camp auxiliar sense llum
b) Camp auxiliar amb llum
Suplement per obertura instal·lació

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

4,90
9,80
16,40

2. COMPETICIONS
a) Camp futbol 7 sense llum
b) Camp futbol 7 amb llum
Suplement per obertura instal·lació

partit
partit
partit

14,45
24,10
65,55

Camps de gespa artificial
1.- ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Camp futbol 11 amb llum
b) Camp futbol 11 sense llum
c) Camp futbol 7 sense llum
d) Camp futbol 7 amb llum
e) Pista futbol 5 sense llum
f) Pista futbol 5 amb llum
Suplement per obertura instal·lació

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

39,50
32,60
16,25
19,70
8,15
11,65
16,35

2. COMPETICIONS
a) Camp futbol 11 amb llum
b) Camp futbol 11 sense llum
c) Camp futbol 7 sense llum
d) Camp futbol 7 amb llum
Suplement per obertura instal·lació

partit
partit
partit
partit
partit

98,70
78,35
41,50
48,85
65,55

1 hora o fracció

22,10

G. PAVELLÓ PONT MAJOR
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum tota la pista
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b) Amb llum tota la pista
c) Sense llum ½ pista
d) Amb llum ½ pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

26,05
11,10
13,15

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) En ½ pista
b) En tota la pista

partit
partit

17,60
40,00

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'
ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
sessió fins a 3 h
b) Amb taquilla
sessió fins a 3 h
c) Ús protector
sessió fins a 3 h
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista

134,25
223,85
89,15
375,00

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
1 hora o fracció.
b) Amb llum
1 hora o fracció.

44,20
52,10

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
5. CALEFACCIÓ
a) Tota la pista
b) 1/2 de pista

1 hora o fracció.
1 hora o fracció.

16,60
8,30

H. PISCINA COBERTA CAN GIBERT
1. ENTRADES PISCINA
a) Juvenil (fins a 18 anys)
ús
b) Adult
ús
c) Pensionistes major de 65 anys i persones amb discapacitat (*) ús
d) Entrada especial per grups amb responsables (a partir de 12), reducció d’un 30%
2. ÚS COL·LECTIU : Centre d'
ensenyament, entitats esportives
a) Nedador
sessió
b) Lloguer
1 hora o fracció
3. SALA MUSCULACIÓ
Abonats/des piscines municipals
a) Abonament anual
Any
b) Abonament anual pensionistes majors de 65 anys
(de 8 a 14 hores)
any
c) Abonament trimestral
trimestre
d) Abonament trimestral pensionistes majors de 65
anys
trimestre
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5,20
7,30
3,40

3,95
9,05

203,25
99,15
56,55
30,50

I. PAVELLÓ SANTA EUGÈNIA - MONTFALGARS
1. ENTRENAMENT ESPORTIU
a) Sense llum ½ pista
b) Sense llum tota la pista
c) Amb llum ½ pista
d) Amb llum tota la pista

1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció
1 hora o fracció

11,10
22,10
13,15
26,05

2. COMPETICIÓ ESPORTIVA
a) En ½ pista
b) Tota la pista

partit
partit

17,60
40,00

3. FESTIVAL O COMPETICIÓ D'
ESPORTS INDIVIDUALS
a) Sense taquilla
sessió fins a 3 h
b) Amb taquilla
sessió fins a 3 h
c) Ús protector
sessió fins a 3 h
d) Muntatge i desmuntatge protector tota la pista

134,25
223,75
89,15
375,00

En cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
4. ALTRES ACTIVITATS (sense prèvia preparació de l’espai)
a) Sense llum
1 hora o fracció.
b) Amb llum
1 hora o fracció.

44,20
52,10

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’exhibició.
El cost de les hores de personal per la obertura de la instal·lació fora de l’horari programat seran a càrrec de
l’entitat.
J. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SANT DANIEL
1. Pista poliesportiva
1.1 Activitats esportives
a) Activitat esportiva sense llum
b) Activitat esportiva amb llum
c) Competició esportiva sense llum
d) Competició esportiva amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció
partit
partit

7,90
11,30
16,90
20,30

1.2 Altres activitats
a) Sense llum
b) Amb llum

1 hora o fracció
1 hora o fracció

15,80
22,60

En el cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que organitza l’acte.
2. Sala d’activitats

1 hora o fracció

21,10

K. HORES EXTRES EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Oficial de manteniment
a) Hora extra diürna de dilluns a divendres de 06.00 a 22.00
b) Hora extra nocturna de dilluns a divendres de 22.00 a 06.00

1 hora
1 hora

17,60
18,80

109

c) Hora extra festiva diürna dissabte, diumenge o festiu estatal,
autonòmic o local de 06.00 a 22.00
1 hora
d) Hora extra festiva nocturna dissabte, diumenge o festiu estatal,
autonòmic o local de 22.00 a 06.00
1 hora
Consergeria
a) Hora extra diürna de dilluns a divendres de 06.00 a 22.00

20,55
23,50

1 hora

16,50

L. ABONATS/DES PISCINES MUNICIPALS
1. INSCRIPCIÓ ABONATS/DES
a) Juvenil (fins a 20 anys)
b) Adult
c) Familiar
d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*)
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
f) Familiar pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)

única
única
única
única
única
única

2. QUOTA ANUAL
a) Juvenil (fins a 20 anys)
b) Adult
c) Familiar
d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*)
e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)
f) Familiar pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*)

any
any
any
any
any
any

3. DUPLICAT CARNET ABONAT

Unitat

53,65
73,25
97,55
87,80
36,65
48,75
39,90
108,70
186,05
167,45
50,20
75,70
3,35

NOTA I: Excepcionalment i durant les campanyes de promoció i captació d’usuaris, per acord de la Junta de
Govern Local es podran reduir temporalment els preus dels abonaments a les piscines municipals durant la
durada de la campanya.
NOTA II: Durant els mesos de febrer a març la inscripció d’abonat anual de les piscines municipals estarà
exempta de la taxa d’inscripció establerta en el punt 1 d’aquest apartat
(*) NOTA III: Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
III. EDUCACIÓ
1. Pistes poliesportives dels CEIP
- amb enllumenat
- sense enllumenat
2. Altres espais
3. CEIP i Escoles bressol
- aules

hora
dia
hora
dia
hora
dia

hora
dia
Nota: L'import de dia s'aplicarà en usos de cinc hores o més.
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4,65
22,70
2,35
11,35
4,55
22,20
4,55
22,20

E. COMANDAMENTS PER ACCIONAR TANCAMENTS DE VIES PÚBLIQUES
Per cada unitat de comandament:

36,15 €

F. CELEBRACIÓ DE MATRIMONI
Per cada celebració:
No empadronats
Empadronats

309,00 €
154,50 €

G. ELEMENTS FUNERARIS
a) Concessió de dret funerari
b) Modificació de dret funerari per cessió o traspàs
c) Modificació de dret funerari realitzada entre familiars de primer i segon grau
1. NÍNXOLS SENSE OSSERA, concessió a 25 anys:
En euros:
Primera fila
Segona fila
Tercera fila
Quarta fila
Cinquena fila
Sisena fila

a
724,60
1.150,40
848,20
516,00
418,70
246,55

b
144,95
230,00
169,60
99,55
83,65
49,10

c
72,45
115,00
84,85
51,60
41,85
24,60

765,25
1.191,45
884,15
548,30
464,40
276,30

152,90
238,35
176,85
109,70
92,90
55,20

76,55
119,10
88,45
54,80
46,45
27,65

168,35

33,65

16,90

2. NÍNXOLS AMB OSSERA, concessió a 25 anys:
En euros:
Primera fila
Segona fila
Tercera fila
Quarta fila
Cinquena fila
Sisena fila
3. CONCESSIÓ TEMPORAL A 2 ANYS
Sisena fila

Per major facilitat en l'
adquisició dels nínxols, podrà fraccionar-se el pagament en dos venciments del 50 per cent
cadascun sense cap recàrrec. El segon venciment haurà de fer-se efectiu, com a màxim, als sis mesos de l'
adquisició en
règim de concessió.
4. HIPOGEUS
Concessió a 50 anys

3.421,90

684,35

342,30

5. ANGLES
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Concessió a 50 any

2.752,10

550,45

275,15

283,70

56,75

28,40

315,30

63,05

31,50

6. MAUSOLEUS I PANTEONS per m2
Concessió a 50 anys
7. COLUMBARIS.
Concessió a 25 anys, preu únic
CEMENTIRI NOU DE GIRONA
1. Nínxols concessió a 25 anys

€

Primera fila
Segona fila
Tercera fila
Quarta fila

904,05
1.420,50
1.033,15
559,60

Nivell 01, 3a. Fase
Primera fila
Segona fila

990,05
1.549,65

2. Nínxols concessió temporal a 5 anys
Quarta fila, preu únic
3. Hipogeus concessió a 50 anys, preu únic
4. Columbaris concessió a 25 anys, preu únic

258,20
4.304,60
301,25

NOTES: Modificació dels drets funeraris.
1. Per cada cessió o traspàs es pagarà el 20 per 100 del valor del nínxol, hipogeu, angle, mausoleu o panteó respecte del
preu de concessió.
2. Les modificacions del dret funerari que es realitzin entre familiars de primer i segon grau, acreditaran el 10 per 100
de la tarifa.
3. Les concessions funeràries de nínxols i hipogeus procedents de les retrocessions de sepultures i corresponent dret
funerari es valoraran al preu establert per a la concessió.
Estaran exempts del pagament dels drets d'
enterrament en la fossa comuna els pobres que morin en aquesta ciutat.
El pagament d'
aquests drets podrà fer-lo qualsevol persona per compte dels interessats.
Per a la reversió a favor de l’Ajuntament de sepultures adjudicades s’abonarà el 30 per 100 del valor assenyalat a la
tarifa vigent, quan les sepultures siguin amb dret anomenat a perpetuïtat.
Quan els drets de concessió siguin temporals (25, 50 anys o altre termini diferent a la perpetuïtat) per a les reversions de
sepultures a favor de l’Ajuntament, s’abonarà una quantitat resultant d'
aplicar el 30 per 100 de la part proporcional de
temps que resti per exhaurir el termini de la concessió del dret funerari.
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H. INSTAL·LACIONS DE SERVEIS SOCIALS
A) CENTRES SOCIALS, CENTRES CÍVICS I ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
1. Ús d'
espais activitats culturals
Aules
Sala de conferències
Ús oficina amb serveis ofimàtica

hora
hora
dia

4,55
8,60
41,85

2. Ús espais activitats comercials
Aules
Sala de conferències
Ús oficina amb serveis ofimàtica

hora
hora
dia

20,85
43,40
210,70

3. Instal·lació de stands o expositors

sessió

129,80

a partir del km. 100

0,55 €/km

B.) VEHICLES MUNICIPALS
Utilització del vehicle per les entitats de Girona

Nota: En cas que l'
horari no sigui l'
habitual, o coincideixi amb horari nocturn o festiu, s'
incrementarà amb el cost de
personal que correspongui a l'
any 2015.
I. INSTAL·LACIONS DE JOVENTUT
A.) L’ESTACIÓ. ESPAI JOVE
1. Ús d'
espais activitats culturals
Aules

hora

4,55

2. Ús espais activitats comercials
Aules

hora

20,85

Nota: En cas que l'
horari no sigui l'
habitual, o coincideixi amb horari nocturn o festiu, s'
incrementarà amb el
cost de personal que correspongui a l'
any 2015.
J: INSTAL·LACIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
EDIFICI CENTRE D’INICIATIVES LOCALS
1. Ús d’espais activitats formatives i/o suport teixit socio-empresarial
Aula polivalent
Aula informàtica

hora
hora

4,55
10,85

hora
hora

20,85
27,30

hora

4,55

2. Ús d’espais activitats comercials
Aula polivalent
Aula informàtica
SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Aula polivalent
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Aula informàtica
hora
10,85
Aula instal·lacions
hora
12,85
Masia Can Po
hora
15,45
(hivernacle, ombracle i terrenys per a pràctiques en el cas de la jardineria, i porxo habilitat per a pràctiques de
paleteria en el cas de la construcció).
Nota: Cas de ser necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que ocupa l’espai. Cas que l’horari no
sigui l’habitual s’incrementarà amb el cost del personal que correspongui a l’exercici en curs.
K: INSTAL·LACIONS DE L’ORGANISME AUTÒNOM D’EDUCACIÓ MUNICIPAL DE GIRONA
1. Aules de l’escola municipal de música

hora
dia

4,55
22,20

Nota: L’Import de dia s’aplicarà en usos de cinc hores o més.
2. Consergeria:
Hora laboral diürna
Hora laboral nocturna
Hora festiva diürna
Hora festiva nocturna

18,00
19,60
23,10
24,65

L’hora nocturna es considera de les 22:00 a les 6:00 hores i les hores festives les de dissabtes, diumenges i dies festius
segons calendari anual.
CAPÍTOL VI - MERITACIÓ
ARTICLE 6. La taxa es meritarà quan s'
iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'
entendrà que aquest inici es
produeix amb la seva sol·licitud.
Les quotes anuals previstes en aquesta ordenança es prorratejaran per mesos.
CAPÍTOL VII - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 7. En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, simultàniament,
l'
autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals, a excepció dels deutes de cobrament
periòdic domiciliats bancàriament.
No obstant, pel que fa al Mercat d’Abastament i Majoristes de Fruites i Verdures, la taxa es liquidarà mensualment.
CAPÍTOL VIII - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8. Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS MÈDICS I MEDI AMBIENTALS
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa per la prestació de serveis
mèdics i medi ambientals.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis mèdics i medi ambientals no regulats en
cap altra ordenança fiscal específica.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'
article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per
l’activitat municipal relativa als serveis esmentats en l’article 4 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL IV - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4. La quota tributària es fixa en els següents imports:
A: SERVEIS DE LA BRIGADA SANITÀRIA
1. Desinfeccions i desinsectacions de locals:
a. Per cada servei, fins a 100 m2 o 300 m3
b. Per cada m2 o m3 d'
excés:

58,45 €
0,50 €

2. Desratització:
a. Per cada servei, fins a una superfície de 100 m2
b. Per cada m2 o m3 d'
excés

50,60 €
0,50 €

3. Desplaçament:

25,85 €

B: SERVEIS FUNERARIS
1. Drets d'
enterrament o inhumació en fossa comuna:
2. Drets d'
enterrament en nínxols, hipogeus i angles:
3. Drets d'
enterrament en mausoleus i panteons:
4. Drets d'
enterrament a columbaris:
5. Drets d'
enterrament en tombes:
6. Reducció de despulles i neteja de la sepultura:
7. Drets d’inhumació de restes humans procedents de centres sanitaris de la ciutat
8. Altres serveis:
- Per censura i col·locació d'
una làpida en un nínxol
- Per censura i col·locació d'
una làpida en un hipogeu, angle, mausoleu o panteó

45,90 €
134,35 €
260,75 €
87,85 €
87,85 €
45,90 €
134,35 €
64,25 €
110,30 €
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- Per col·locació d'
elements decoratius autoritzats a les sepultures inclòs per pintar lletres i altres similars:
45,90 €
CAPÍTOL V - MERITACIÓ
ARTICLE 5. La taxa es meritarà quan s'
iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'
entendrà que aquest inici es
produeix amb la seva sol·licitud.
CAPÍTOL VI - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 6. En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, simultàniament,
l'
autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals.
CAPÍTOL VII - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 7. Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
DISPOPSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SEGURETAT
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix la taxa per la prestació de serveis de
seguretat.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de seguretat esmentats en l’article 4
d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'
article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per
l’activitat municipal relativa als serveis esmentats en l’article 4 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL IV - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4. La quota tributària es fixa en els següents imports:
A: VIGILÀNCIES ESPECIALS
Vigilància especial de seguretat a establiments, espectacles, competicions, reserves d’estacionament, actes i ocupacions
particulars de la via pública i similars.
- Per hora ordinària o fracció de cada agent:
25,60 €
B: SERVEIS D'ALARMES
Per assistència a falses alarmes:
- Joieries, entitats bancàries i establim. comercials amb superfície superior a 400 m2:

93,00 €

C: SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
1. Assistència domiciliària abonat al servei telefònic:
2. Servei de custòdia de claus:

44,40 €
80,40 €

D: ALTRES
Per cada servei de retirada d’elements de la via pública dipositats a les dependències de la policia municipal, per m2
a partir del segon dia:
1,60 €
CAPÍTOL V - MERITACIÓ
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ARTICLE 5. La taxa es meritarà quan s'
iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'
entendrà que aquest inici es
produeix amb la seva sol·licitud, si aquesta s’ha produït.
CAPÍTOL VI - GESTIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 6. En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, simultàniament,
l'
autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals. Pel que fa a la taxa del dipòsit municipal,
s’abonarà abans de retirar el vehicle de les dependències municipals.
CAPÍTOL VII - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 7. Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
DISPOPSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS, DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC I
DELS ESPECTACLES PÚBLICS.
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1. D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa per a la tramitació municipal de les autoritzacions ambientals,
de les llicències ambientals, de les llicències d’espectacles públics i activitats recreatives, de les comunicacions
prèvies de les activitats i dels espectacles.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
Article. 2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, derivades de:
a) la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses
les activitats que es relacionen en l’annex I de la Llei 20/2009.
b) la sol·licitud de les llicències ambientals per a les activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009.
c) les sol·licituds de les llicències d’espectacles i activitats recreatives, de les activitats de l’annex IV de la Llei
20/2009 i del decret 112/2010.
d) les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i del decret
112/2010, així com també les comunicacions d’activitats amb baixa incidència ambiental d’acord amb el Decret
Legislatiu 2/2003, Decret 179/1995, i l’acord de Ple de 14 de setembre de 2010 o normativa que els substitueixi.
e) l’adequació de les activitats existents, de conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005.
f) els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors.
g) el manteniment i gestió del cens d’activitats i dels registres d’establiments oberts al públic i de persones
organitzadores, així com de la funció inspectora per assegurar la seva vigència i actualització.
h) Els canvis de titular, modificacions i/o ampliacions de les activitats compreses en els apartats anteriors.
2.2. Tindran la consideració d’establiments les edificacions, construccions, instal·lacions, i també les superfícies
cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, permanents o desmuntables, que s’utilitzin per a qualsevol activitat
empresarial, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin o no amb l’establiment
principal.
2.3. Estan subjectes a aquesta taxa :
a) Les autoritzacions, llicències ambientals i comunicacions pel primer establiment de les activitats, dels espectacles
públics i les activitats recreatives, permanents o desmuntables.
b) Les transmissions de les mateixes.
c) Les ampliacions de superfície d’una mateixa activitat.
d) Les ampliacions d’activitats dintre d’un mateix establiment.
e) Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències i comunicacions.
f) Els controls regulars mediambientals de les activitats.
g) L’adequació de les activitats a la normativa vigent i la legalització de les existents
h) Les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari i les
comunicacions d’actuacions en directe
i) Les llicències d’establiments oberts al públic no permanents desmuntables.
CAPÍTOL III - SUBJECTES PASSIUS
Article 3. Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin ser titulars d’una autorització,

119

llicència o comunicació, o bé aquelles que tot i no disposant-les exerceixin una activitat i/o organitzen un espectacle
públic.
CAPÍTOL IV - QUOTA I TARIFES
Article 4. La quantitat de la taxa serà el resultat d’aplicar les següents tarifes:
Article 4.1. Activitats subjectes al règim de comunicació amb incidència ambiental (annex III-1)
La quota tributària de les activitats subjectes al règim de comunicació amb incidència ambiental (annex III-1)
d’acord amb l’acord de Ple de 14 de setembre de 2010 o normativa que el substitueixi, es determinarà segons la
superfície i activitat de l’establiment aplicant les següents tarifes:
a) a excepció dels enumerats posteriorment, tarifa única
b) Establiments destinats a activitats de restauració
c) Establiments destinats a activitats de restauració de més de 150 m2
d) Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals
e) Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals de més de
150 m2
f) Comerços i activitats diferents de les anteriors de més de 1000 m2

1.050,30€
1.273,10 €
1.909,60 €
1.909,60 €
2.227,90 €
3.394,90 €

La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els serveis tècnics municipals
considerin necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta al comunicat i que no hi ha hagut canvis posteriors,
sens perjudici d’altres controls i/o certificats que fossin obligatoris per normativa sectorial.
Article 4.2. Activitats subjectes al règim de comunicació amb baixa incidència ambiental (annex III-2)
1. La quota tributària de les activitats subjectes al règim de comunicació amb baixa incidència ambiental (annex III2), serà:
a) Fins a 50 m2
b) De 51 a 150 m2
c) Més de 151 m2

262,50 €
420,00 €
525,00 €

2. Habitatge d’ús turístic

150,00 €

Article 4.3. Activitats subjectes al règim de Llicencia ambiental o Llicència d’espectacles públics i activitats
recreatives.
La quota tributària de les activitats subjectes al règim de la llicència ambiental, enumerades a l’annex II i IV de la
llei 20/2009, i les activitats recreatives subjectes a llicència municipal d’acord als articles 95 i 124 del Decret
112/2010, es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les següents tarifes:
a) Fins a 50 m2
b) de 51 a 150 m2
c) de 151 a 500 m2
d) de 501 de 1000 m2
e) de més de 1000 m2:
els primers 1000 m2.
per cada m2 d’excés
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1.050,30 €
2.227,90 €
2.758,35 €
3.819,25 €
3.819,25 €
3,20 €

Per aquelles activitats en les que el 80% o més de la seva superfície sigui descoberta l’import per cada m2 d’excés
serà de: 0,80 €.
La taxa inclou l’anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que els serveis tècnics municipals
considerin necessària per comprovar que l’establiment s’ajusta al projecte autoritzat i que no hi ha hagut canvis
posteriors, sens perjudici d’altres controls i/o certificats que fossin obligatoris per la normativa sectorial.
Article 4.4. Activitats subjectes al règim d’autorització ambiental.
La quota tributària de les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental d’acord amb la llei 20/2009,
tributaran el 50% de les tarifes d’aplicació de les activitats subjectes a la llicència ambiental (paràgraf 4.3).
Article 4.5. Revisió i control d’autoritzacions, llicències i comunicacions.
4.5.1. La revisió periòdica (8-12 anys) o anticipada de les activitats subjectes a autorització ambiental (AA- annex
I), tributarà el 50% de les tarifes d’aplicació establertes al paràgraf 4.3.
4.5.2. Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a la llicència ambiental (LLA, annex II) ), tributaran
el 75% de les tarifes d’aplicació establertes en el paràgraf 4.3.
4.5.3. Control ambiental de les activitats subjectes a autorització ambiental (annex I) i a llicència ambiental (Annex
II) tributaran una tarifa única de 318,25 €
4.5.4. Els controls periòdics dels establiments oberts al públic tributaran quotes de 318,25 € en els establiments amb
activitats no musicals i de 636,55 € en els establiments d’activitats musicals.
Article 4.6. Primeres visites i següents
4.6.1. La primera visita tècnica de comprovació de l’activitat per a la seva inscripció al cens d’activitats o registre
d’establiments oberts al públic no acreditarà cap quota addicional. En cas que es detectessin incidències, les
segones i següents visites, acreditaran quotes addicionals de 318,25 € en els establiments amb activitats no musicals
i de 636,55€ en els establiments d’activitats musicals.
4.6.2. El control inicial previ de les llicències d’establiments oberts al públic es realitzarà conjuntament amb les
primeres visites d’inspecció tècnica i no acreditarà cap quota addicional.
Article 4.7. Canvis de titularitat, modificacions i baixes.
Article 4.7.1. Els canvis de titularitat o transmissions tributaran:
a) Règim d’autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació annex III-1
b) Règim de comunicació annex III-2

318,25 €
159,10 €

En cas que calgui un requeriment d’aportació de documentació: 106,10 € per a cada nou requeriment.
Si es constata que hi ha hagut canvis substancials en l’activitat, el canvi de titular es deixarà en suspens fins a la
resolució d’una modificació de llicència que s’iniciarà d’ofici, prèvia notificació a l’interessat.
Article 4.7.2. La comunicació de baixa d’una activitat és obligatòria i no tributarà.
Article 4.7.3. Els canvis d’activitat en un mateix local i les modificacions substancials de l’activitat tributaran com
si es tractés d’una primera obertura o comunicació.
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Article 4.7.4. Les ampliacions i/o modificacions per a la introducció de noves activitats en un mateix local,
tributaran:
a) Règim d’autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació annex III-1
b) Règim de comunicació annex III-2

525,15 €
131,25 €

Article 4.7.5. Les ampliacions de locals o establiments per augment de superfície tributaran:
a) Règim d’autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació annex III-1
b) Règim de comunicació annex III-2

525,15 €
131,25 €

Article 4.8. Llicències o comunicacions prèvies d’espectacles o activitats de caràcter extraordinari.
Les llicències municipals per espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, i les
comunicacions prèvies per a les actuacions en directe, tributaran una taxa única de 106,10 €.
Article 4.9. llicències o comunicacions d’activitat temporal.
Les obertures temporals d’activitats, per un període inferior a 6 mesos tributaran el 50% de la corresponent taxa.
Article 5. ACREDITAMENT
La taxa s’acreditarà en el moment de la seva sol·licitud o comunicació.
Article 6. BONIFICACIONS i EXEMPCIÓ
Article 6.1 Les activitats en establiments que no superin els 120 m2 gaudiran d’una bonificació del 50% de la tarifa
si s’inicien en una zona directament afectada per les obres del TAV, que serà del 75% si es tracta d’una cooperativa.
Les activitats en establiments que no superin els 120 m2 gaudiran d’una bonificació del 50% de la tarifa, quan es
contracti un aturat major de 50 anys durant el termini mínim de 6 mesos, que serà del 100% si el contracte és
indefinit. Aquesta bonificació queda condicionada a que l’interessat acrediti el manteniment de la contractació. Cas
de no mantenir el contracte un mínim de sis mesos, o de 2 anys en cas del contracte indefinit, s’exigirà l’import
bonificat incrementat en un 100%.
Article 6.2. Es podrà concedir una bonificació del 75% en l’import d’aquesta taxa a les sol·licituds d’obertura
d’aquelles iniciatives empresarials qualificades d’Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), d’acord amb el que disposa
l’Ordre Ministerial de 12 d’abril de 1994 i l’Ordre del Departament de Treball de 30 de juliol de 1998, previ
informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament.
Article 6.3. Activitats agrícoles i ramaderes. Aplicar la quota tributària únicament respecte de la superfície
directament relacionada amb l’activitat productiva derivada del projecte, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics
municipals.
Article 6.4. Gaudiran d’exempció els subjectes passius quan l’activitat principal per la qual es tramiti la llicència,
autorització o comunicació, correspongui a energies renovables, estalvi energètic o a l’ús eficaç de l’aigua.
Article 6.5. Gaudiran d’una bonificació de la taxa sobre la llicència d’activitats les persones que inicien una
activitat venint d’una situació d’atur o d’una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
25% si porta fins a sis mesos a l’atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social
50% si porta més de sis mesos a l’atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social
95% si porta més d’un any a l’atur, o 15 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social
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Els beneficis fiscals regulats en aquest article seran incompatibles entre si.
CAPÍTOL VI - NORMES DE GESTIÓ
Article 7. La taxa dels canvis de titular, comunicació i controls, s’exigirà en règim de autoliquidació quan els
procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests afectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï
l’actuació o l’expedient es complimentarà també l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la
sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. En els supòsits diferents a l’anterior, la taxa serà
liquidada per l’Ajuntament que notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 8. Per la taxa de les llicències i autoritzacions s’exigirà una autoliquidació inicial de la tarifa mínima de
1.050,30 €, i la diferència s’exigirà en règim de liquidació a partir de l'
atorgament de la llicència, la qual serà
oportunament notificada.
Article 9. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència o autorització o, en tant no s’hagi inscrit la
comunicació al Registre Municipal d’Activitats i sempre i quan aquesta no s’hagi iniciat, els interessats podran
desistir de la seva petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 25% del que li correspondria
si s’hagués concedit la llicència o autorització o s’hagués inscrit la comunicació.
Article 10. Una vegada atorgada la llicència, autorització ambiental o comunicació d’activitat un cop inscrita al
registre Municipal d’Activitats, en cas que els interessants formulin per escrit la renúncia, no es procedirà a la
devolució de les quotes ingressades ni a l'
anul·lació de les quotes pendents.
Article 11. En cas de denegació de la llicència o de caducitat del procediment amb arxiu de l’expedient
d’atorgament de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria si s’hagués concedit la llicència.
Article 12. El pagament dels drets per llicència d’obertura no suposarà mai per sí mateix la legalització de l’exercici
de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la llicència i al compliment de totes les condicions i
requisits tècnics que l’Administració imposi.
CAPÍTOL VII
Article 13. Quan l’atorgament d’una llicència d’obres quedi especialment condicionat a la prèvia obtenció de la
llicència d’activitat, es concedirà, prèvia sol·licitud de l’interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa
per llicència d’obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de duració de la llicència d’obres, o el de la
seva pròrroga, l’interessat:
a) O bé prevegi que l’activitat a exercir en el local no es realitzarà.
b) O bé hagi canviat l’activitat en el mateix local.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’INTERVENCIÓ I DIPÒSIT DE
MATERIAL REQUISAT PER LA POLICIA MUNICIPAL
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
Constitueix el fet imposable l’activitat municipal derivada de la retirada de material en aplicació dels supòsits previstos
a les ordenances municipals.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable l’activitat municipal derivada de la retirada de material amb motiu de la venda ambulant
sense autorització municipal i la derivada de la retirada d’instruments que emetin sorolls que molestin els veïns sense
autorització municipal.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que per la seva actuació motivin la prestació per
part de l’Ajuntament del servei definit.
ARTICLE 4. BASES I TARIFES
- Per servei d’intervenció, transport i dipòsit de material
100 € per servei
- Per servei de dipòsit de material amb volum inferior a 1 m3 i per períodes de fins a 5 dies:
3 € per dia
- Per servei de dipòsit de material amb volum inferior a 1 m3 i per períodes de superiors a 5 dies:
5 € per dia
- Per servei de dipòsit de material amb volum superior a 1 m3 i per períodes de fins a 5 dies:
5 € per dia
- Per servei de dipòsit de material amb volum superior a 1 m3 i per períodes de superiors a 5 dies:
8 € per dia
ARTICLE 5. MERITACIÓ
S’inicia amb la prestació del servei i s’entén iniciat el servei en l’hora i dia en que es formula l’acta de denúncia.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 28 al 37, inclosos, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, s'
estableixen les Contribucions Especials.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2. Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l'
obtenció per part del subjecte passiu d'
un
benefici o d'
un augment de valor dels seus béns a conseqüència de la realització d'
obres públiques o de l'
establiment o
ampliació de serveis públics, de caràcter local.
ARTICLE 3.1. Tindran la consideració d'
obres i serveis locals:
a) Les que realitzi l'
Ajuntament de Girona dins l'
àmbit de les seves competències per complir els fins que li són
atribuïts, amb l'
excepció de les que executi a títol de propietari dels seus béns patrimonials.
b) Les que realitzi aquest Ajuntament en atribució o delegació d'
una altra Entitat Pública, o que n'
hagués assumit la
titularitat d'
acord amb la Llei.
c) Les que realitzin altres Entitats Públiques, o els seus concessionaris, amb aportacions econòmiques d'
aquest
Ajuntament.
2. Les obres i serveis de la lletra a) de l'
apartat anterior conservaran el seu caràcter encara que siguin realitzats per:
a) Organismes Autònoms de l'
Ajuntament de Girona o Societats Mercantils, el capital de les quals pertanyi a aquest
Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d'
aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les quantitats recaptades en concepte de contribucions especials només es podran destinar a sufragar les despeses de
l'
obra o del servei per raó dels quals s'
hagin exigit.
CAPÍTOL III - EXEMPCIONS
ARTICLE 4. En matèria de contribucions especials, només es reconeixeran els beneficis fiscals que vinguin establerts
expressament per disposicions amb rang de Llei o bé que es derivin de l'
aplicació dels Tractats Internacionals.
CAPÍTOL IV - SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 5.1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques a les quals fa
referència l'
article 33 de la Llei General Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per
l'
establiment o ampliació dels serveis locals que originin l'
obligació de contribuir.
2. Es consideraran persones especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d'
obres o per l'
establiment o ampliació dels serveis que afectin a béns
immobles, els propietaris d'
aquests.
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b) En les contribucions especials per realització d'
obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència
d'
explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d'
aquestes.
c) En les contribucions especials per l'
establiment o ampliació dels serveis d'
extinció d'
incendis, a més dels propietaris
dels béns afectats, les companyies d'
assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme municipal de
Girona.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que hagin
d'
utilitzar-les.
CAPÍTOL V - BASE IMPOSABLE
ARTICLE 6.1. La base imposable està constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l'
Ajuntament suporti per la
realització de les obres o per l'
establiment o ampliació dels serveis.
2. Aquest cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'
obres, plans i programes tècnics.
b) L'
import de les obres a realitzar o dels treballs d'
establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d'
ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d'
ús
públic, de terrenys cedits de forma gratuïta i obligatòria a l'
Ajuntament, o el d'
immobles cedits en els termes establerts a
l'
article 77 de la Llei de Patrimoni de l'
Estat.
d) Les indemnitzacions procedents per l'
enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o
instal·lacions, i també les procedents als arrendataris dels béns que hagin de ser enderrocats o ocupats
e) L'
interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'
Ajuntament hagués d'
apel·lar al crèdit per finançar la porció
no coberta per contribucions especials, o la porció coberta per aquestes en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o dels serveis tindrà caràcter d'
una mera previsió. Si el cost real fos més alt o
més baix que el que s'
hagués previst, es rectificarà en conseqüència el càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d'
obres o serveis a què es refereix l'
article 3.1.c), o de les realitzades per concessionaris amb
aportacions municipals a què es refereix el número 2 del mateix article, la base imposable de les contribucions especials
es determinarà en funció de l'
import d'
aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar les altres
Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90% a què es
refereix l'
apartat 1 d'
aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'
entendrà per cost suportat per l'
Ajuntament la quantia que resulti de
restar a la xifra del cost total l'
import de les subvencions o auxilis que l'
Ajuntament obtingui de l'
Estat o de qualsevol
altre persona, o entitat pública o privada.
6. Si la subvenció o auxili esmentats s'
atorguessin per un subjecte passiu de les contribucions especials, el seu import es
destinarà en primer lloc a compensar la quota de la persona o entitat respectiva. Si el valor de la subvenció o auxili
excedís de la quota esmentada, l'
excés reduirà, a prorrata, les quotes dels altres subjectes passius.
CAPÍTOL VI - QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 7.1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en
compte la classe i la naturalesa de les obres o serveis, d'
acord amb les següents regles:
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a) Amb caràcter general, de forma conjunta o separada, s'
aplicaran com a mòduls de repartiment, els metres lineals de
façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el seu valor cadastral a efectes de l'
Impost sobre
Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'
establiment i millora del servei d'
extinció d'
incendis, podran ser distribuïdes entre les entitats o
societats que cobreixin el risc per béns situats al Municipi de Girona, proporcionalment a l'
import de les primes
recaptades en l'
any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5% de l'
import de
les primes recaptades pel mateix, l'
excés es traslladarà a exercicis successius fins a la seva total amortització.
c) En el cas de les obres de construcció de galeries subterrànies, l'
import total de les contribucions especials és
distribuirà entre les companyies o empreses que hagin d'
utilitzar-les en raó a l'
espai reservat a cadascuna o en proporció
a la seva secció total, encara que no les utilitzin immediatament.
2. En el supòsit que les Lleis o Tractats Internacionals concedeixin beneficis fiscals, les quotes que poguessin
correspondre als beneficiaris no seran distribuïdes entre els altres contribuents.
3. Un cop s'
hagi determinat la quota a satisfer, l'
Ajuntament podrà concedir el fraccionament o ajornament de la quota
per un termini màxim de cinc anys, sempre que el subjecte passiu ho sol·liciti.
CAPÍTOL VII - MERITACIÓ
ARTICLE 8.1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres s'
hagin executat o el servei hagi
començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà des que s'
hagin executat les
corresponents a cada tram o fracció de l'
obra.
2. Sense perjudici del que es disposa en l'
apartat anterior, una vegada aprovat l'
acord concret d'
imposició i ordenació,
l'
Ajuntament podrà exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en funció de l'
import del cost previst
per l'
any següent. No es podrà exigir l'
avenç d'
una nova anualitat fins que no s'
hagin executat les obres per les quals ja
va exigir l'
avenç corresponent.
3. Als efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme allò que es disposa a l'
article 5, es tindrà en
compte el moment de la meritació de les contribucions especials, encara que en l'
acord concret d'
ordenació figuri com
a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués anticipat el pagament de les
quotes segons es disposa en l'
apartat 2 d'
aquest article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'
acord
concret d'
ordenació i n'
hagi estat notificada, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motiven la imposició
en el període comprès entre l'
aprovació de l'
esmentat acord i el del començament de la meritació, tindrà l'
obligació de
posar en coneixement de l'
Ajuntament la transmissió efectuada, dins el termini d'
un mes des de la data d'
aquesta, i si no
ho fes, l'
Ajuntament podrà exercir l'
acció per al cobrament, fins i tot per la via d'
apressament, contra qui figurava com a
subjecte passiu en l'
esmentat expedient.
4. Realitzades totalment o parcialment les obres, o iniciada la prestació del servei, es procedirà a determinar els
subjectes passius, la base, i les quotes individualitzades definitives, practicant les liquidacions procedents i compensant
els avenços que s'
haguessin efectuat com pagaments a compte. Aquesta determinació definitiva la realitzarà
l'
Ajuntament ajustant-se a les disposicions de l'
acord concret d'
ordenació de les contribucions especials de què es tracti.
5. Si els pagaments anticipats els haguessin efectuat persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data
de la meritació del tribut, o bé excedissin de la quota individual definitiva que els correspon, l'
Ajuntament practicarà
d'
ofici la devolució pertinent.
CAPÍTOL VIII - IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
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ARTICLE 9.1. L'
exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia adopció de l'
acord d'
imposició en cada cas
concret.
2. L'
acord relatiu a la realització d'
una obra o a l'
establiment o ampliació d'
un servei que s'
hagi de costejar mitjançant
contribucions especials no podrà executar-se fins que s'
hagi aprovat l'
ordenació concreta d'
aquestes.
3. L'
acord d'
ordenació serà d'
inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost previst de les obres i serveis, de la
quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. En la resta de qüestions l'
acord d'
ordenació
concret es remetrà a la present Ordenança.
4. Un cop adoptat l'
acord concret d'
ordenació de contribucions especials i determinades les quotes a satisfer, aquestes es
notificaran individualment a cada subjecte passiu, si aquest o el seu domicili fossin coneguts, i, en cas contrari, per
edictes. Els interessats podran formular davant l'
Ajuntament recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el
termini d'
un mes a comptar des de la notificació expressa o l'
exposició pública de l'
edicte. El recurs podrà versar sobre
la procedència de les contribucions, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment
beneficiades o les quotes assignades.
ARTICLE 10.1. Quan aquest Ajuntament col·labori amb una altra Entitat Local en la realització d'
obres o establiment
o ampliació de serveis i sempre que s'
imposin contribucions especials d'
acord amb la Llei, s'
observaran les següents
regles:
a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives respecte dels acords d'
imposició i ordenació concrets.
b) La gestió i recaptació de les contribucions especials correspondrà a l'
Entitat que assumeixi la realització de les obres
o l'
establiment o ampliació dels serveis, sense perjudici del que es disposa en l'
apartat a) anterior.
2. En el supòsit que l'
acord concret d'
ordenació no fos aprovat per una de les Entitats col·laboradores, quedarà sense
efectes la unitat d'
actuació, adoptant cadascuna i per separat les decisions que siguin procedents.
CAPÍTOL IX - COL·LABORACIÓ CIUTADANA
ARTICLE 11.1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en associació administrativa de
contribuents i promoure la realització de les obres o l'
establiment o ampliació de serveis per l'
Entitat Local,
comprometent-se a costejar la part que correspongui a aquesta quan la seva situació financera no ho permetés, a més de
la que els correspongui segons la naturalesa de l'
obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'
establiment o ampliació de serveis promoguts per
l'
Entitat Local podran constituir-se en associacions administratives de contribuents en el període d'
exposició al públic
de l'
acord d'
ordenació de les contribucions especials.
3. Per la constitució d'
aquestes Associacions l'
acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que
representin com a mínim dos terços de les quotes que s'
hagin de satisfer.
CAPÍTOL X - RECAPTACIÓ I INFRACCIONS
ARTICLE 12. Les persones obligades al pagament faran efectives les quotes assignades en període voluntari dintre
dels terminis indicats en la notificació de les liquidacions d'
acord amb el Reglament General de Recaptació.
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ARTICLE 13. L'
Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del subjecte passiu el fraccionament o ajornament de la
quota a satisfer. Aquesta concessió comportarà l'
obligació de satisfer interessos de demora i l'
Ajuntament podrà
condicionar-la a la prestació de garantia suficient que cobreixi el total del deute tributari, incloent-hi l'
import dels
interessos de demora més el 25% de la suma de tot el deute.
ARTICLE 14. Les infraccions i sancions es regiran pel previst als articles 77 i següents de la Llei General Tributària i
les disposicions que els desenvolupen i complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1998 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
Nota: Les referències que es fan a la Llei General Tributària de 1963 i a la Llei 39/1988, s’han d’entendre fetes als
corresponents articles de la Llei 58/2003 General Tributària i RD Legislatiu 2/2004 respectivament.
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ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
1. La present reglamentació s'
estableix a l'
empara del que disposen els articles 5.B.b) i 5.D.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'
abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'
abril, que
aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i Disposició Addicional 2a. de la
Llei 8/1989, de 13 d'
abril de Taxes i Preus Públics.
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l'
àmbit d'
exigència de preus públics en el Municipi de
Girona, d'
acord amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
ARTICLE 2. EXIGÈNCIA
S'
establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l'
Ajuntament sempre que no siguin de sol·licitud o
recepció obligatòria, I siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat, d'
acord amb l'
article 41 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ARTICLE 3. NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS
Pel règim de no subjecció i d'
exempcions s'
estarà al que disposa l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Quan mitjançant l’expedient oportú informat pels Serveis Socials de l’Ajuntament es justifiqui una escassa capacitat
econòmica dels obligats al pagament en relació a l'
indicador públic de renda d'
efectes múltiples, l’Alcaldia-Presidència,
mitjançant decret, podrà exonerar-los, totalment o parcial, del pagament de preus públics.
ARTICLE 4. NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
1. L'
obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'
iniciï la prestació del servei o la realització de l'
activitat.
2. No obstant el que disposa l'
apartat 1 d'
aquest article, s'
exigirà el dipòsit previ de l'
import total dels preus públics en el
moment de formular la sol·licitud de la utilització o del servei, llevat que en la norma específica del preu públic que es
tracti s'
indiqui el contrari.
ARTICLE 5. OBLIGATS AL PAGAMENT
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics els que utilitzin els serveis o activitats pels quals cal
satisfer preus públics, encara que no hagi formulat la corresponent sol·licitud.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització de les prestacions, essent compatible amb la
suspensió de la llicència o autorització si no s'
ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
ARTICLE 6. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
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1. L'
import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de
l'
activitat esmentada. Per aquest motiu en aquells casos en que el cobrament del preu públic es faci per domiciliació en
entitat financera i es produeixi la devolució del rebut, a l’import del preu públic s’acumularà la despesa ocasionada a
l’Ajuntament per la devolució del rebut.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d'
interès públic que així ho aconsellin, l'
Ajuntament podrà fixar
preus públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la
diferència resultant.
ARTICLE 7. INCIDÈNCIA DE L'IVA
1. En la determinació de la quantia del preus no s'
hi inclourà l'
Impost sobre el Valor Afegit, que necessàriament s'
haurà
de repercutir quan sigui procedent.
2. De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 8/1989, no estan subjectes a l'
IVA la
constitució de concessions i autoritzacions administratives, llevat que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar
immobles o instal·lacions en ports i aeroports.
ARTICLE 8. NORMES DE GESTIÓ
1. L'
Ajuntament podrà exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d'
utilització del servei i
podrà, tanmateix, fer les comprovacions oportunes.
2. Quan per causes no imputables a l'
obligat al pagament del preu, el servei públic o l'
activitat administrativa no es
porti a terme, serà procedent la devolució de l'
import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l'
òrgan que tingui atribuïda la seva fixació o
modificació.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d'
apressament.
ARTICLE 9. MEMÒRIA ECONÒMICO-FINANCERA
Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'
una memòria econòmicafinancera
que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitzacions
derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis.
ARTICLE 10. COMPETÈNCIES
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d'
aplicació en aquest terme municipal.
2. S’atribueix la competència de fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple a la Junta de Govern Local.
ARTICLE 11. SUPÒSITS ESPECIALS
Per la liquidació dels preus públics a que vingui subjecte la "Companyia Telefònica Nacional de España", s'
estarà al
que ve determinat en la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 39/1988, en relació amb la Llei 15/1987.
ARTICLE 12. PUBLICITAT
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Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d'
acord amb l'
àmbit d'
incidència dels
mateixos.
Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles al·legacions o reclamacions, acompanyades
d'
informe del tècnic competent, seran resoltes per la pròpia Junta de Govern Local, que podrà modificar l'
acord anterior.
Els preus fixats seran executius mentre no es dicti acord de modificació.
ARTICLE 13. REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'
estarà al que al respecte determinin l'
Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i demés Disposicions concordants.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
S’establiran preus públics per a la prestació dels serveis següents:
- Serveis de l’Àrea de l’Alcaldia:
• Escola Municipal d’Art.
• Museu d’Història de la ciutat de Girona.
• Biblioteques.
• Publicacions.
• Film office.
• Gestió documental Arxiu i Publicacions.
- Serveis de l’Àrea de serveis a les persones:
• Servei Municipal d’Esports.
• Educació.
• Activitats Centres Cívics.
• Serveis Socials, Cooperació i Participació.
- Serveis de l’àrea de ciutadania:
• Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.
• Policia Municipal.
- Serveis de l’àrea de Promoció i ocupació:
• Productes cartogràfics.
• Promoció de la ciutat.
• Reposició de paviments i similars.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA GENERAL DE LA INSPECCIÓ DE TRIBUTS LOCALS
CAPÍTOL I – LA INSPECCIÓ DE TRIBUTS.
ARTICLE 1. Normativa aplicable a la Inspecció de Tributs
Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció Tributària Municipal i els documents en què es formalitzin es
regiran, de conformitat amb el previst als articles 11 i 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i les disposicions que la desenvolupin, entre d’altres, el Reial decret 1065/2007 del 27 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comuns dels procediments de l’aplicació dels tributs i per la present Ordenança.
ARTICLE 2. La Inspecció de Tributs i les seves funcions
1. Constitueix la inspecció de tributs, en l’àmbit de la competència de l’Ajuntament de Girona, la unitat
administrativa constituïda pels Inspectors de Tributs, que dins l’autonomia funcional i orgànica
reglamentària, tenen encomanada la funció de comprovar i investigar l’adequat compliment de les
obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal i procedir, en el seu cas, a la regularització de la situació
tributària de l’obligat mitjançant la pràctica d’una o varies liquidacions.
2. La inspecció de Tributs exercirà les funcions administratives determinades a l’article 141 de la Llei General
Tributària i demés normes que la desenvolupin.
ARTICLE 3. El personal inspector
1. Les actuacions derivades de les funcions a que es refereix l’article anterior es realitzaran per funcionaris que
desenvolupin els corresponents llocs de treball en la unitat administrativa d’Inspecció, sens perjudici de que
es puguin encomanar a altres empleats públics que no tinguin la consideració de funcionaris, actuacions
merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària.
2. Els funcionaris que ocupin llocs de treball que suposin la realització de funcions pròpies de la Inspecció de
Tributs, des de la presa de possessió en els mateixos estaran investits dels corresponents drets, prerrogatives
i consideracions, i quedaran subjectes tan als deures inherents a l’exercici i dignitat de la funció pública com
als propis de la seva específica condició, recollits al Reial Decret 1065/2007.
3. Els funcionaris de la Inspecció de Tributs seran considerats agents de l’autoritat quan portin a terme les
funcions inspectores que els hi corresponen. Les autoritats públiques prestaran la protecció i auxili necessari
per a l’exercici de les funcions d’inspecció.
4. Els funcionaris de la Inspecció de Tributs podran entrar en les finques, locals de negoci, i demés
establiments o llocs en que es desenvolupin activitats o explotacions sotmeses a tributació municipal, per
exercir funcions de comprovació i investigació, havent d’estar provistos de la corresponent acreditació, i els
obligats tributaris hauran de permetre sempre, sense cap més tràmit, l’accés de la Inspecció. Quan en
l’exercici de les actuacions inspectores sigui necessari entrar en el domicili constitucionalment protegit de
l’obligat tributari, serà precisa l’obtenció de la corresponent autorització judicial, si no hi hagués
consentiment de l’interessat.
5. El personal inspector disposarà d’un carnet o altra identificació que l’acrediti per a l’exercici del seu treball.
ARTICLE 4. Planificació de les actuacions inspectores
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1. La Inspecció de tributs actuarà conforme al pla d’inspecció, sens perjudici de la iniciativa dels actuaris
d’acord amb els criteris d’eficàcia i oportunitat.
2. El pla d’inspecció s’aprovarà anualment mitjançant Decret de l’Alcaldia Presidència, a proposta de la unitat
d’Inspecció, que establirà criteris d’actuació sectorials, territorials o temporals, quantitatius o comparatius, o
be de qualsevol altra classe que hagin de servir per seleccionar els subjectes passius o obligats tributaris que
seran objecte de comprovació o investigació o d’obtenció d’informació.
3. El contingut del pla anual d’inspecció és reservat, no essent susceptible de publicació.
4. Quan les actuacions d’inspecció no es subjectin al pla anual hauran de comptar amb ordre o autorització
escrita i motivada del cap d’inspecció.
ARTICLE 5. Documentació de les actuacions inspectores i procediment inspector
1. Les actuacions de la inspecció de tributs es documentaran en comunicacions, diligències, informes i actes.
2. Les actes son documents públics que estén la inspecció de tributs amb la finalitat de recollir el resultat de les
actuacions inspectores de comprovació i investigació, proposant la regularització que estimi procedent de la
situació tributària de l’obligat tributari o declarant correcta la mateixa.
3. Les actes esteses per la inspecció de tributs tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fels que
la motiven.
ARTICLE 6. Liquidació d’interessos de demora
1. Les liquidacions tributàries derivades de les actuacions inspectores incorporaran l’interès de demora determinat
a la Llei General Tributària i normes que la desenvolupen.
2. En el cas de que el tribut objecte de regularització sigui de cobrament periòdic per rebut, es liquidarà
l’interès de demora corresponent a cada exercici regularitzat a partir de la data en que hauria vençut el
període voluntari de pagament d’estar correctament inclòs en la matrícula o el padró del tribut.
ARTICLE 7. Atribució de competències
1. La competència per dictar els actes que conclouen les actuacions inspectores i aprovar les liquidacions
derivades de les mateixes, que la normativa estatal atribueix al cap d’inspecció, correspondrà a l’Alcalde o
Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la inspecció.
2. Així mateix, la competència per adoptar els actes administratius de resolució dels expedients de comprovació
limitada regulats als articles 136 a 140 de la Llei General Tributària, i les liquidacions derivades dels mateixos,
correspondrà a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui.
3. Qualsevol altra actuació inspectora que la normativa estatal atribueixi al cap d’inspecció, correspondrà a
l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la inspecció.
ARTICLE 8. Impugnació de les actuacions inspectores
La impugnació de les actuacions inspectores se subjectarà a la normativa jurídica específica que regula els tributs
locals i el règim local, així com la general establerta a la Llei General Tributària que siguin d’aplicació.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions tributàries
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1. Les infraccions i sancions tributàries es regiran per l’establert a la Llei General Tributària i normes que la
desenvolupin.
2. La competència per resoldre els expedients d’infracció tributària i per imposar sancions tributàries
correspondrà a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la inspecció.
3. Quan en un mateix procediment d’aplicació de tributs es comprovin varis períodes impositius o de
liquidació, es considerarà, a efectes de la seva qualificació, que existeix una única infracció en relació a
cadascun dels diferents supòsits d’infracció tipificats per la llei, per cada tribut i període objecte del
procediment. En particular en els tributs de cobrament periòdic per rebut s’entendrà que existeixen tantes
infraccions independents com acreditaments que s’hagin produït sense que el subjecte passiu hagués
complert l’obligació de presentar de forma complerta i correcta les declaracions o documents necessaris per
a que l’Administració pugui practicar l’adequada liquidació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Es deroga expressament l’anterior Ordenança General de la Inspecció de Tributs Locals.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES QUE PRESTIN
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
D’acord amb el que es preveu a l’article 133.2 i 142 de la Constitució, l'
article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'
abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i a l’article 57 en relació a l’article 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 del mateix text refós,
l’Ajuntament de Girona acorda la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial constituït en el sòl, subsòl o vol de bens de domini públic municipal, a favor d'
empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil.
En tot el que no estigui previst en la present ordenança, serà d'
aplicació supletòria l'
Ordenança Fiscal Reguladora de
la Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança la utilització privativa o l’aprofitament
especial, total o parcial, que per qualsevol mena de títol estigui constituït directament o indirectament en el sòl,
subsòl o vol de béns de domini públic municipals, per empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que
prestin els seus serveis, total o parcialment, mitjançant els recursos de la seva titularitat, i encara que no s’hagi
demanat o obtingut la corresponent llicència, autorització o concessió.
2. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, depenguin o estiguin
relacionats, directament o indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública.
3. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les que, amb caràcter puntual o periòdic, puguin
establir-se per la prestació de serveis o la realització d'
activitats de competència municipal.
ARTICLE 3. OBLIGATS TRIBUTARIS
Són obligats tributaris d'
aquesta taxa en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que prestin serveis de telefonia mòbil, gaudint,
utilitzant o aprofitant especialment el domini públic municipal en benefici particular, mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini
públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter públic o privat, així com altres
anàlogues, i que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen o es presten els serveis de
comunicacions.
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària és el resultat de multiplicar el número de clients que tinguin el seu domicili en el terme municipal
de Girona corresponent a l'
empresa prestadora de serveis de telefonia mòbil, per l'1,5 per 100 dels ingressos mitjos per
operacions.
2. Als efectes del que es disposa en l'
apartat anterior, són ingressos mitjos per operacions, els resultants de dividir la
xifra d'
ingressos per operacions dels operadors de comunicacions mòbils, pel número de clients d'
aquestes
comunicacions mòbils, segons les dades que ofereixi per a cada exercici l'
Informe de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions.
És a dir, la fórmula de càlcul serà la següent:
QT= Núm de clientes empresa x 0’015x IMO
IMO= IO/Número clients mòbils
QT és la quota tributària
Número clients empresa, és el número de clients, de contracte i prepagament, de l'
empresa amb domicili en el terme
municipal.
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IMO son ingressos mitjos per operacions de comunicacions mòbils.
IO son ingressos per operacions de comunicacions mòbils.
Número clients mòbils, és el número total de clients de comunicacions mòbils.
3. En el cas que no fos possible la tributació d’acord amb l’establert als apartats anteriors, la quantia de la utilització
privativa o de l’aprofitament especial del serveis de telefonia mòbil es determinarà en funció de la xarxa de telefonia
fixa útil per a la telefonia mòbil instal·lada en el municipi, el valor de referència del sòl municipal, la delimitació
individualitzada de cada operador i la seva quota de mercat en el municipi, aplicant la següent fórmula de càlcul:
Quota tributària = TB x T x CE
TB, és la tarifa bàsica per any; T és el temps de durada de la utilització privativa o aprofitament especial, expressat
en anys o fracció trimestral d’any (1, 0,25, 0,5 o 0,75, segons es tracti de tot l’any o 1, 2 o 3 trimestres,
respectivament) i CE, és el coeficient específic atribuïble a cada operador segons la seva quota de mercat en el
municipi.
La tarifa bàsica s’obtindrà a partir de 41,03 EUR/any per m2. per una ocupació de 36.436,50 m2., resultant de
l’estudi econòmic realitzat per l’Ajuntament.
El coeficient específic atribuïble a cada operador s’obtindrà a partir de la quota total de mercat de telefonia mòbil
que li correspongui en el municipi, incloent-hi totes les seves modalitats, tant de postpagament com de prepagament.
Si en el decurs de procediment de liquidació corresponent a cada exercici no se n’acrediten d’altres, es podran
aplicar els que resultin per cada operador de l’últim informe anual publicat per la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions desagregats pel municipi si hi consten, o els agregats per la Comunitat Autònoma a la que aquest
pertany o pel conjunt nacional total, en el seu defecte.
ARTICLE 5.- DECLARACIÓ - LIQUIDACIÓ
1. Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil contribuents de la taxa hauran de presentar a l'
Ajuntament,
abans del 30 d'
abril de cada any, en el model que es determini a l'
efecte per a la Intervenció municipal, declaració
respecte a l’any anterior de :
- Número total de línies de contracte i prepagament a nivell estatal
- Número total de línies de contracte i prepagament a nivell municipal
- Import total dels ingressos per operacions de telefonia mòbil en tot el territori estatal.
2. L’Ajuntament notificarà a cada obligat tributari liquidacions tributàries trimestrals, que tindran caràcter de
provisionals. Aquestes liquidacions trimestrals estaran basades en les dades per ells declarades, que s’elevaran al
resultat d’aplicar el 25% a l’import de la quota tributària calculada de conformitat a l’article quart d’aquesta Ordenança,
per qualsevol de les dues modalitats.
3. La falta de declaració dins el termini assenyalat, facultarà a l’Ajuntament per a procedir a la quantificació de la taxa,
en funció de les quotes de mercat de cada operador establertes a l’informe anual de la Comissió Nacional del Mercat de
Telecomunicacions de l’any corresponent.
ARTICLE 6.- PAGAMENTS A COMPTE.
1. Els ingressos efectuats pel subjecte passiu en cada liquidació trimestral, tindrà el caràcter de pagament a compte
de la liquidació definitiva a efectuar per l’Ajuntament.
2. Un cop comprovades les dades declarades pel subjecte passiu del període impositiu objecte de liquidació amb les
dades que constin en l'
Informe emès per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, l’Administració
tributària municipal notificarà liquidació definitiva de la taxa, calculada de conformitat a l’article quart d’aquesta
Ordenança.
3. L’import a ingressar serà la diferència entre la liquidació definitiva i els pagaments a compte trimestrals que
s’hagin efectuat. En el supòsit en que hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a l’Ajuntament es compensarà en el
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primer pagament a compte o en els successius, i en el cas que l’import de l’excés sigui superior als pagaments a
compte previstos per l’any següent, es procedirà a la devolució de l’excés.
ARTICLE 7. ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
1.El període impositiu coincideix amb el trimestre de l'
any natural, acreditant-se la taxa el primer dia de cada trimestre.
2. En cas d'
inici de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, la taxa s'
acredita el
primer dia del trimestre natural durant el qual s'
ha produït aquest inici. Així mateix, s'
acreditarà la taxa del trimestre
natural durant el qual es produeixi la finalització de la utilització privativa o aprofitament especial.
ARTICLE 8. PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
1. Quan la utilització privativa o l'
aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del domini públic, el
beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa corresponent, vindrà obligat al reintegrament del cost total de la
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
2. Si els danys fossin irreparables, l'
Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a
l'
import del deteriorament sofert.
3. Correspondrà als Serveis Tècnics Municipals la valoració dels danys produïts.
ARTICLE 9. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
La recaptació, inspecció, infraccions i sancions es regularan per les disposicions contingudes a l’ordenança fiscal
general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 60 a 77, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix l'
Impost sobre Béns
Immobles.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.1. Constitueix el fet imposable de l'
impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics
i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'
una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics als que estiguin afectes.
b) D'
un dret real de superfície
c) D'
un dret real d'
usdefruit
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d'
entre els definits en l'
aparta anterior per l'
ordre allà establert
determinarà la no subjecció de l'
immoble a la resta de modalitats allà previstes.
3. Als efectes d'
aquest impost tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns
immobles de característiques especials els així definits en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l'
impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre
que siguin d'
aprofitament públic i gratuït
b) Els següents béns propietat del municipi:
- Els de domini públic afectes a l'
ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'
Ajuntament, excepte quan es tracti de
béns immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
- Els béns patrimonials, excepte els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
CAPÍTOL III - SUBJECTE PASSIU
SECCIÓ PRIMERA - PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 3.1. Són subjectes passius d'
aquest impost, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les
entitats a que es refereix l'
article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ostentin la titularitat del dret que, en
cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'
aquest impost.
En el cas de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials serà substitut
del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.
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2. El subjecte passiu podrà repercutir la càrrega tributària suportada d'
acord amb les normes del dret comú.
L'
Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'
impost a qui, no reunint la condició de subjecte passiu de
l'
impost, en faci ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.
Tanmateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part de la quota líquida que
els hi correspongui en proporció als cànons a satisfer per cadascú d'
ells.
3. Als efectes d’allò que disposa l’article 35.6 de la llei 58/2003, de 18 de desembre, general tributària, les
sol·licituds de divisió de la liquidació entre els diferents titulars tindran efectes l’exercici següent al de la seva
presentació.
SECCIÓ SEGONA - RESPONSABLES
ARTICLE 4.1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable d'
aquest impost, els béns immobles objecte d'
aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la
quota tributària en els termes previstos a l'
article 41 de la Llei 58/2003, General Tributària. Per això, els notaris
sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l'
Impost sobre Béns Immobles
associats a l'
immoble que es transmet.
2. Responen solidàriament de la quota d'
aquest impost, i en proporció a les seves respectives participacions, els
copartíceps o cotitulars de les entitats a que fa referència l'
article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, si així
figuren inscrits en el Cadastre immobiliari. Si no figuren inscrits, la responsabilitat s'
exigirà per parts iguals en tot cas.
CAPÍTOL IV - EXEMPCIONS
ARTICLE 5.1. Gaudiran d’exempció els béns següents:
a) Els que siguin propietat de l'
Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, i estiguin directament
afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'
Estat afectats a la Defensa
Nacional.
b) Els béns comunals i el monts veïnals en mà comuna.
c) Els de l'
Església Catòlica, en els termes de l'
Acord entre l'
Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics i els
de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, amb les que s'
estableixin els acords de
cooperació que preveu l’article 16 de la Constitució, en els termes del corresponent acord.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als que sigui d'
aplicació l'
exempció d'
acord amb convenis internacionals en vigor i , a condició de
reciprocitat els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus
organismes oficials.
f) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades quan el seu
aprofitament principal sigui la fusta, el suro, sempre que la densitat de l'
arbrat sigui la pròpia o normal de l'
espècie
de que es tracti.
g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis situats als mateixos terrenys destinats a estacions,
magatzems o altres serveis indispensables per a l'
explotació de les esmentades línies. En conseqüència, no estaran
exempts els establiments d'
hostalatge, espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels
treballadors, les oficines de la Direcció ni les instal·lacions fabrils.
2. Tanmateix estaran exempts, prèvia sol·licitud:
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a) Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, total o parcialment, en quant a la superfície
afectada l'
ensenyament concertat.
b) Els que hagin estat declarats, de forma expressa i individualitzada, monument o jardí històric d'
interès cultural en
els termes previstos a l'
article 62.2.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
c) La superfície dels monts on es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades d'
acord amb els
projectes d'
ordenació o plans tècnics aprovats per l'
Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de
quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud
d) Els immobles rústics, urbans i de característiques especials la quota líquida dels quals no superi els 6 euros. En
relació als immobles rústics es tindrà en compte la quota agrupada prevista a l'
apartat 2 de l'
article 77 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004.
e) Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Les exempcions esmentades en l’apartat segon anterior, han de ser 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.
CAPÍTOL V - BASE IMPOSABLE I BASE LIQUIDABLE
ARTICLE 6.1. La base imposable d'
aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es
determinarà, es notificarà i podrà ser impugnada d'
acord amb el que disposen les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.
2. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar, si s’escau, en la base imposable les reduccions a que
es refereixen els articles 60 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
CAPÍTOL VI - QUOTA TRIBUTÀRIA
SECCIÓ PRIMERA - PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 7. El tipus de gravamen serà el 0,886% pels béns de naturalesa urbana, de naturalesa rústica i de
característiques especials.
La quota de l'
impost serà el resultat d'
aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
NOTA INFORMATIVA:
No obstant l’exposat, pel que fa als immobles urbans, en aplicació de l’increment del 10% del tipus impositiu que
preveu l’article 8 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, per a l’exercici 2015 el tipus impositiu
efectivament aplicable serà del 0,9746%.
SECCIÓ SEGONA - BONIFICACIONS EN LA QUOTA
ARTICLE 8.1. En el supòsit de noves construccions que constitueixin l'
objecte de l'
activitat d'
empreses d'
urbanització,
construcció i promoció immobiliària, tant d'
obra nova com rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els
béns del seu immobilitzat, gaudiran d'
una bonificació en la quota íntegra d’un 50%, sempre que es sol·liciti pels
interessats abans de l'
inici de les obres.
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Per poder gaudir de la bonificació en la quota, caldrà que els interessats presentin la corresponent declaració tributària
en el termini abans del començament, i a la vegada acreditin els següents extrems:
a) Data de l'
inici de les obres d'
urbanització o construcció de què es tracti, mitjançant certificació del seu tècnicdirector, visat pel Col·legi Oficial competent.
b) Que les noves construccions constitueixin l'
objecte de les empreses, mitjançant fotocòpia dels estatuts socials, la
declaració de l’alta tributària de l’activitat o qualsevol altre mitjà de prova.
c) Certificació que els immobles de què es tracti no figurin entre els béns de l'
immobilitzat de les empreses promotores,
mitjançant el balanç de situació tancat el 31 de desembre de l'
últim exercici, certificació del censor jurat de comptes o
qualsevol altre mitjà de prova.
d) Declaració que els immobles objecte de les obres es destinaran a la venda.
El període per gaudir de la bonificació esmentada comprendrà des de l'
exercici següent al de l'
inici de les obres fins al
posterior del seu acabament, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'
urbanització o construcció efectives.
Tanmateix, cal advertir que l'
esmentat termini no podrà ser superior a tres períodes impositius.
2. Gaudiran d'
una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'
impost els habitatges de protecció oficial, durant un
termini de sis anys, a partir de l'
exercici següent al de l'
atorgament de la qualificació definitiva, d’acord amb el que
disposa l'
article 73 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. En els supòsits d’habitatges i allotjaments de protecció oficial
sota el règim de lloguer, la bonificació durarà tot el període de temps al que obligui aquest règim, d’acord amb
l’expedient oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Gaudiran d'
una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'
impost els propietaris d'
habitatges que realitzin obres
per la instal·lació de captadors tèrmics solars, sempre que aquesta instal·lació no estigui ja obligada per la normativa
vigent, durant els cinc anys següents a la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes
urbanístiques del Pla General. Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificat tècnic
d'
instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius i
que podrà cobrir la demanda energètica anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge fixada a la normativa
vigent, actualment Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, o normativa que la substitueixi. L’import de la bonificació no podrà excedir de 300 €
anuals.
4. Gaudiran d'
una bonificació del 60% en la quota íntegra de l'
impost els subjectes passius que ostentin la condició de
titulars de famílies nombroses. Aquesta bonificació es limita a l'
immoble que sigui la residència habitual de la família
nombrosa, i sempre que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a 38.378 € i que el número de fills no
excedeixi de 3. El límit serà de 44.774 € si el número de fills és 4, 51.170 € si el número de fills és 5, 57.567 € si el
número de fills és 6 i 63.963 € si el número de fills és 7 o superior. En la corresponent sol·licitud de bonificació el
subjecte passiu titular de la família nombrosa haurà d'
acreditar el compliment d'
aquests requisits mitjançant la
presentació del carnet de família nombrosa i certificat d'
ingressos corresponent a la declaració de l'
IRPF presentada
l’any anterior, o bé autoritzar a l’ajuntament la seva consulta telemàtica. La sol·licitud s'
haurà de renovar anualment
acreditant que se segueixen complint els requisits que van donar lloc a la concessió de la bonificació. L’import de la
bonificació no podrà excedir de 300 €.
5. Són d'
aplicació a la concessió de bonificacions les previsions en relació a les sol·licituds i els seus efectes
contingudes en l’últim paràgraf de l’article 5 d'
aquesta Ordenança.
6. Les bonificacions previstes en aquesta ordenança són incompatibles entre sí i amb qualsevol altre bonificació
prevista a l'
ordenament jurídic vigent.
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CAPÍTOL VII - PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT
ARTICLE 9.1. El període impositiu coincideix amb l'
any natural.
2. L'
impost s'
acredita el primer dia del període impositiu.
3. Les variacions d'
ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat, i qualsevol acte objecte
de declaració o comunicació davant del Cadastre Immobiliari, tenen efectivitat en l'
acreditament d'
aquest impost
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals.
CAPÍTOL VIII - GESTIÓ DE L'IMPOST
SECCIÓ PRIMERA - PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 10.1. És competència de l'
Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de l'
impost:
a) La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels
documents cobradors, i confecció del Padró o Matrícula Fiscal.
b) La concessió i denegació d'
exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels expedients de devolució d'
ingressos indeguts.
d) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra actes i acords referents als apartats a), b) i c)
anteriors.
e) Les actuacions que tinguin per objecte l'
assistència i informació al contribuent en relació a les matèries compreses en
aquest apartat.
f) Tramitar els canvis jurídics que afectin a les finques objecte d’aquest impost, dintre del marc del conveni de
col·laboració signat amb el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
2. Les liquidacions tributàries seran practicades per l'
Ajuntament tant les que corresponen a rebuts de padró com les
liquidacions fora de padró corresponents a altes o modificacions.
3. L'
Ajuntament podrà col·laborar en la inspecció cadastral de l'
impost amb els òrgans competents de l'
Administració de
l'
Estat, amb subjecció a les normes de col·laboració que reglamentàriament es determinin.
ARTICLE 11.1. L'
impost es gestiona a partir de la informació continguda al padró cadastral i en la resta de documents
expressius de les seves variacions elaborats per la Direcció General del Cadastre, sense perjudici de la competència
municipal per a qualificar immobles com d'
ús residencial desocupats.
Les dades contingudes al Padró cadastral i la resta de documents esmentats abans figuraran en les llistes cobratòries,
documents d'
ingrés i justificants de pagament de l'
Impost sobre Béns Immobles
2.a. Les declaracions d'
alta, en el cas de noves construccions, o en el cas d'
alteracions d'
ordre físic o econòmic en els
béns immobles, es formalitzaran en els models d'
imprès que s'
aprovin per resolució de la Direcció General del Cadastre,
i davant dels serveis perifèrics de l'
esmentat organisme o d'
aquest Ajuntament d'
acord amb el conveni de col·laboració
subscrit.
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2.b. En el cas d’alteracions d’ordre jurídic les declaracions es formalitzaran en el model o de la manera que estableixi
l’Ajuntament i dintre del marc del conveni de col·laboració subscrit.
3. Els terminis de presentació de les declaracions esmentades seran els següents:
a) En el supòsit d'
altes per noves construccions o de declaracions per altres variacions d'
ordre físic, dos mesos comptats
a partir del dia següent al de la data d'
acabament de les obres.
b) En el supòsit de declaracions per variacions de naturalesa econòmica, dos mesos comptats a partir del dia següent al
de l'
atorgament de l'
autorització administrativa de la modificació de l'
ús o destí que es tracti.
c) En el supòsit de variacions d'
ordre jurídic, dos mesos comptats a partir del dia següent a la data de l'
escriptura
pública o document en què es formalitzi la variació de què es tracti, sense perjudici de que en cas d'
autoliquidar l'
Impost
sobre l'
Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana l'
Ajuntament tingui per efectuada la declaració de
variació jurídica.
4. Es consideraran alteracions d'
ordre físic, econòmic i jurídic les que preveu l’article 1 del R.D.1448/1989, d'
1 de
desembre.
ARTICLE 12.1. Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per acollirs'
hi hauran de ser presentades a l’Administració municipal, davant la qual caldrà indicar les circumstàncies que els
originin o justifiquin.
2. Les bonificacions previstes en aquesta ordenança són incompatibles entre sí i amb qualsevol altre bonificació
prevista a l'
ordenament jurídic vigent.
SECCIÓ SEGONA - INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 13.1. El període de cobrament en via voluntària per als rebuts de padró notificats col·lectivament per edicte
es durà a terme durant el termini fixat en el calendari de cobrament de tributs que aprovarà anualment l'
Ajuntament.
2. Les liquidacions fora de padró hauran de ser satisfetes en via voluntària en els terminis indicats en la seva notificació
d'
acord amb el Reglament General de Recaptació.
ARTICLE 14. La inspecció es realitzarà d'
acord amb el que preveuen la Llei General Tributària i les normes que la
desenvolupen i complementen, sense perjudici dels convenis de col·laboració que signi l'
Ajuntament amb altres entitats
o organismes de l'
Administració.
SECCIÓ TERCERA - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 15.1. Les infraccions i sancions es regiran pel que preveuen els articles 178 i següents de la Llei General
Tributària i les disposicions que els desenvolupen i complementen.
2. La falta de presentació de les declaracions esmentades a l'
article 10.3 d'
aquesta Ordenança serà considerada com
infracció tributària simple.
SECCIÓ QUARTA - RECURSOS ADMINISTRATIUS
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Contra els actes de gestió tributària, competència de l'
Ajuntament, els interessats podran formular recurs de
reposició previ al contenciós administratiu dins del termini d'
un mes a comptar des de la seva notificació expressa o
des de l'
exposició pública dels padrons corresponents.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb allò que preveuen els arts. 78 a 91 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix l'
Impost sobre Activitats
Econòmiques.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.1. El fet imposable de l'
impost està constituït pel simple exercici en el municipi, d'
activitats empresarials,
professionals o artístiques, s'
exerceixin o no en local determinat, i estiguin o no especificades en les tarifes de l'
impost.
2. Als efectes d'
aquest impost, tindran la consideració d'
activitats empresarials les activitats descrites a l'
article 78 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ARTICLE 3. No estan subjectes a l'
impost les activitats següents:
a) La transmissió de béns que formin part de l'
actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats com
a immobilitzat amb més de dos anys d'
antelació a la data de la seva transmissió, i la venda de béns d'
ús particular i
privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat durant el màxim període de temps.
b) La venda dels productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
c) L'
exposició d'
articles amb l'
exclusiu fi de decoració o ornament de l'
establiment. Al contrari, estarà subjecte a
l'
impost l'
exposició d'
articles per a regal als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'
un únic acte o operació aïllada.
e) La utilització de mitjans de transport propis, així com les reparacions efectuades en tallers propis, sempre que no es
prestin serveis a tercers.
CAPÍTOL III – EXEMPCIONS
ARTICLE 4.1. Estaran exempts de l'
impost:
a) L'
Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els organismes autònoms de l'
Estat i les entitats
de dret públic d'
anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
b) Els subjectes passiu que iniciïn l'
exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primeres períodes
impositius en que es desenvolupi l'
activitat. Aquesta exempció només serà aplicable als subjectes passius que
iniciïn la seva activitat a partir de l'
1-1-2003. Si l'
activitat s'
hagués iniciat en el període impositiu 2002, el coeficient
de ponderació aplicable l'
any 2003 serà el menor dels previstos en el quadre de l'
article 8 d'
aquesta Ordenança.
c) Els següents subjectes passius:
• Les persones físiques.
• Els subjectes passius de l'
Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'
article 35.4 de la llei 58/2003,
General tributària, que tinguin un import net de xifra de negoci inferior a 1.000.000 d'
euros.
• Pel que fa als contribuents per l'
Impost sobre la renda de No Residents, l'
exempció només s'
aplicarà als que operin
a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d'
euros.
A efectes de l'
aplicació de l'
exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les següents regles:
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1ª. L'
import net de la xifra de negocis es determinarà d'
acord amb el previst a l'
article 191 del Text refós de la
Llei de societats anònimes, aprovat per Real Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
2ª. L'
import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l'
Impost sobre Societats o dels
contribuents per l'
Impost sobre la renda de no Residents, el del període impositiu quin termini de presentació de
declaracions pels esmentats tributs hagi finalitzat l'
any anterior al de l'
acreditament d'
aquest impost. En el cas
de les societats civils i les entitats a què es refereix l'
article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, l'
import
net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l'
acreditament d'
aquest impost.
Si aquest període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'
any natural, l'
import net de la xifra de negocis
s'
elevarà a l'
any.
3ª. Per al càlcul de l'
import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel mateix.
No obstant, quan l'
entitat formi part d'
un grup de societats en el sentit de l'
article 42 del Codi de Comerç,
l'
import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'
entitats pertanyents a l'
esmentat grup.
A efectes del disposat en l'
anterior paràgraf, s'
entendrà que els casos de l'
article 42 del Codi de Comerç són els
recollits en la secció 1ª. del capítol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats,
aprovats per Real Decret 1815/1991, de 20 de desembre.
4ª. En el supòsit dels contribuents per l'
Impost sobre la renda de no Residents, s'
atendrà a l'
import net de la xifra
de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Mutualitats de Previsió Social regulades a la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d'
Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
e) Els organismes públics d'
investigació, els establiments d'
ensenyament en tots els seus graus finançats íntegrament
amb recursos de l'
Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, o bé per Fundacions que tinguin la
declaració de benèfiques o d'
utilitat pública, i els establiments d'
ensenyament en tot els seus graus, que sense tenir
ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles
d'
escriptori o presten serveis de mitja pensió o internat encara que excepcionalment venguin en el mateix
establiment els productes dels tallers dedicats a l'
esmentat ensenyament, sempre que l'
import de la venda, sense
utilitat per a cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a l'
adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l'
establiment.
f) Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics o sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de
caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacionals que es realitzin per a l'
ensenyament, educació, rehabilitació
i tutela de discapacitats, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats sempre
que l'
import de venda, sense utilitat per a cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a l'
adquisició
de primeres matèries o al sosteniment de l'
establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als que sigui d'
aplicació l'
exempció en virtut de tractats o de convenis internacionals.
i) Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Les exempcions tindran caràcter instat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part, excepte les previstes a les
lletres a), d), g), h), tenint en compte, en relació a l'
exempció prevista a l'
apartat c), el règim de presentació de
declaracions censals regulat al Real Decret 1041/2003, d’1 d’agost i el règim de presentació de comunicacions relatives
a l'
import net de la xifra de negoci regulat a l'
Ordre del Ministeri d'
Hisenda de 23 de gener de 2003.
Les sol·licituds no afectaran a les liquidacions que ja hagin adquirit fermesa.
4.2. Bonificacions:
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1. De conformitat amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 20/90, de 19 de desembre, gaudiran d’una bonificació del
95% en la quota les cooperatives i les societats agràries de transformació.
2. Es concedirà una bonificació del 5% de la quota a aquells subjectes passius que incrementin la seva plantilla de
treballadors fixos en un 25%. La comparació es farà entre l’any en curs i l’immediatament anterior. És requisit, per
poder gaudir d’aquest benefici, que el número de treballadors fixos de l’any a comparar sigui com a mínim de 15.
El número de treballadors fixos es computarà d’acord amb el què disposa la regla 14.1.b de la Instrucció de l’IAE,
aprovada per Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. Per gaudir d'
aquesta bonificació és requisit
indispensable no tenir obligacions de pagament pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en el
moment de la sol·licitud.
CAPÍTOL IV - SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
ARTICLE 5. Són subjectes passius d'
aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència
l'
article 35.4 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que
originen el fet imposable.
ARTICLE 6.1. En els supòsits de transmissió per qualsevol causa de les explotacions i establiments mercantils que
tinguin per objecte l'
exercici d'
activitats econòmiques gravades per aquest impost, el nou titular serà responsable
solidari dels deutes liquidats o pendents de liquidació, acreditats per l'
esmentat tribut.
2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'
una infracció tributària
o que col·laborin a cometre-la.
CAPÍTOL V - QUOTA
ARTICLE 7. La quota tributària serà la resultant d'
aplicar les tarifes i la instrucció de l'
impost, aprovades pels Reials
Decrets-Legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'
agost, i els coeficients i bonificacions previstos
al Reial Decret Legislatiu 2/2004 acordats per l'
Ajuntament i regulats en aquesta Ordenança.
ARTICLE 8. Sobre les quotes fixades en les tarifes de l'
impost s'
aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació,
determinat en funció de l'
import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
Aquest coeficient es determinarà d'
acord amb el següent quadre:
Import net de xifra de negocis (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l'
aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l'
import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu serà el corresponent al conjunt d'
activitats econòmiques per ell exercides, i es determinarà d'
acord amb el previst
a l'
article 4.1.c) de l'
Ordenança.
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ARTICLE 9. A les quotes resultants de l’aplicació del coeficient de ponderació regulat a l’article anterior, s’aplicaran
els següents coeficients de situació:
Categoria de la via pública
1a. categoria
2a. categoria
3a. categoria
4a. categoria
5a. Categoria

Coeficient
3,64
2,90
2,43
2,18
1,93

D’acord amb el que disposa l’article 134 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, el recàrrec provincial aprovat per la Diputació de Girona és del 30%.
ARTICLE 10.1. Als efectes previstos per a l'
aplicació de l'
escala de coeficients de l'
article anterior, s'
atendrà a la
relació i classificació de les vies públiques annexa a l'
Ordenança Fiscal General.
2. Les vies públiques que no figurin assenyalades en la relació abans esmentada seran classificades en la mateixa
categoria que altres de semblants característiques de situació, amplada, condicions urbanístiques i trànsit. Aquesta
classificació la disposarà l'
Alcaldia-Presidència, previ informe dels serveis tècnics municipals i posterior ratificació pel
Ple de l'
Ajuntament.
3. Quan es tracti de locals que tinguin façana a més d'
una via pública, o estiguin situats en un xamfrà, s'
aplicarà l'
índex
que correspongui a la via de categoria més alta, sempre que l'
establiment hi tingui accés directe i de normal utilització
per a l'
exercici de l'
activitat.
4. Quan es tracti de locals interiors sense accés directe a la via pública, o locals en galeries, s'
aplicarà l'
índex
corresponent a la via pública on tingui accés l'
edifici o galeria.
En cas d'
accés a més d'
una via pública s'
aplicarà el que es preveu en el número anterior.
CAPÍTOL VI - GESTIÓ DE L'IMPOST
ARTICLE 11.1. El període impositiu coincideix amb l'
any natural, a excepció de l'
exercici en què s'
iniciï l'
activitat
econòmica, que el període impositiu serà el comprés entre la data d'
inici de l'
activitat i el termini de l'
any natural.
2. L'
impost s'
acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat de les declaracions d'
alta
en què el dia d'
inici de l'
activitat no coincideixi amb l'
any natural, cas en el que les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin per la finalització de l'
any incloent-hi el de l'
inici de
l'
exercici de l'
activitat.
Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables en trimestres
naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el cessament. Amb aquesta finalitat, 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.
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3. Quan es tracti d'
espectacles que tinguin establertes les quotes per actuacions aïllades, l'
acreditament es produeix per
la realització de cada actuació, havent-se de presentar les corresponents declaracions en la forma que s'
estableixi
reglamentàriament.
ARTICLE 12. Competències de l'
Ajuntament respecte a l'
Impost sobre Activitats Econòmiques:
1. Competències delegades. L'
Ajuntament exerceix la gestió censal de l'
Impost sobre Activitats Econòmiques, des de l'
1
de gener de 1996, per delegació de l'
Administració Tributària de l'
Estat acordada per Ordre Ministerial de 19 de
desembre de 1995 i 24 de juny de 2003, i s'
adequarà en el seu exercici a l'
establert al Reial Decret Legislatiu 2/2004,
Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, i demés normes estatals vigents o que es puguin aprovar al respecte.
2. Competències originàries. És competència originària de l'
Ajuntament la realització de les següents funcions de gestió
tributària de l'
Impost:
a) La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, l'
emissió dels
instruments de cobrament, i la confecció del padró o matrícula fiscal.
b) La resolució dels expedients de devolució d'
ingressos indeguts.
c) La concessió i denegació d'
exempcions i demés beneficis fiscals.
d) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra els actes i actuacions de gestió tributària a què fan
referència els apartats a), b) i c) anteriors.
e) Les actuacions que tinguin per objecte l'
assistència i informació al contribuent en relació a les matèries compreses en
els apartats anteriors.
ARTICLE 13.1. L'
Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de l'
Impost. El padró fiscal
constarà a més de les dades censals, del coeficient de ponderació, coeficient de situació, quota municipal resultant de
l'
aplicació de les tarifes, el recàrrec provincial i el deute tributari.
2. Els subjectes passius no exempts venen obligats a presentar declaracions tributàries en els supòsits d'
alta, de variació
o de baixa que es presentaran davant les Oficines de Gestió Tributària de l'
Ajuntament en els models oficials aprovats a
l'
efecte. Tanmateix hauran de presentar declaració d’alta els subjectes passius que gaudissin d’una exempció, en el
moment en que deixin de complir els requisits exigits per a la seva aplicació.
Les declaracions d’alta es presentaran dintre del transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat, o, en el cas de subjectes
passius que gaudissin d’una exempció i deixin de complir els requisits exigits per a l’aplicació de l'
exempció, durant el
mes de desembre immediat anterior a l’any en què el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l’impost.
Les declaracions de variació i baixa hauran de presentar-se en el termini d’un mes des de la data en que es produeix la
variació o la baixa respectivament.
Pel que fa a la comunicació sobre l'
import net de la xifra de negoci s'
estarà al que disposa l'
Ordre del Ministeri
d'
Hisenda de 23 de gener de 2003, que regula el supòsits en els que el subjecte passiu està exonerat de presentar aquesta
comunicació, i el supòsits en què ha de presentar-la, sent en aquest cas el termini de presentació entre el dia 1 de gener i
el 14 de febrer, ambdós inclosos, de l'
exercici en que hagi de tenir efectes la comunicació en l'
Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Pel que fa a la declaració censal a presentar davant l’AEAT, s’estigui o no exempt de l’IAE, s’estarà al que disposa el
RD 1041/2003, d’1 d’agost.
3. Els actes d'
inclusió, exclusió o variació de les dades censals hauran de ser notificats individualment al subjecte passiu
i podran ser notificats juntament amb les liquidacions tributàries resultants conforme al que preveu l'
article 124 de la
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Llei General Tributària. No obstant quan el contingut d'
aquests actes es desprengui de les declaracions d'
alta, baixa o
variació presentades pels subjectes passius, s'
entendran notificats en el moment de la presentació.
Una vegada notificada la liquidació corresponent a l'
alta en el padró, es notificaran col·lectivament les successives
liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin.
CAPÍTOL VII - INSPECCIÓ
ARTICLE 14. L'
Ajuntament té delegada la inspecció de l'
Impost sobre Activitats Econòmiques per Ordre Ministerial
de 13 de juliol de 1992, i l'
exercirà conforme a les competències determinades en el Reial Decret 243/1995, de 17 de
gener i Ordre Ministerial de 10 de juny de 1992. El procediment d'
inspecció es realitzarà d'
acord amb el que preveuen
la Llei General Tributària, les normes que la desenvolupen i l'
Ordenança General d'
Inspecció, sense perjudici dels
convenis de col·laboració que signi l'
Ajuntament amb altres entitats o organismes de l'
Administració.
CAPÍTOL VIII - RECURSOS ADMINISTRATIUS
ARTICLE 15. Impugnació de l'
Impost sobre Activitats Econòmiques:
1. Contra els actes de gestió censal que dicti l'
Ajuntament per delegació de l'
Administració Tributària de l'
Estat, es
podrà interposar recurs de reposició previ a la via econòmica administrativa, davant l'
Ajuntament, en el termini d'
un
mes a comptar a partir del dia següent de la notificació expressa o de l'
exposició pública del padró corresponent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'
Ajuntament, els interessats podran formular recurs de reposició,
previ al contenciós administratiu, en el termini d'
un mes a comptar a partir del dia següent de la notificació expressa o
de l'
exposició pública del padró corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 92 a 99, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix l'
Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.1. Constitueix el fet imposable de l'
impost, la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per
circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria, que tinguin el domicili del seu permís de
circulació en el terme municipal de Girona.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els registres públics corresponents i no
hagi causat baixa. També es consideraran aptes els vehicles que disposen de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l'
impost els vehicles que havent estat donats de baixa degut a l'
antiguitat del seu model, pugui
autoritzar-se la seva circulació excepcional en exhibicions, certàmens o curses limitades als vehicles d'
aquesta
naturalesa, i els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, quan la seva càrrega útil no sigui
superior a 750 Kg
CAPÍTOL III - BENEFICIS FISCALS
ARTICLE 3.1. Gaudiran d'
exempció els següents vehicles:
a. Els 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 en
els termes previstos a l'
article 93.b. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i també els vehicles dels Organismes
Internacionals amb seu oficial a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c. Les ambulàncies i els demés vehicles directament destinats a l'
assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
d. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l'
annex II del Reglament General
de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s'
aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat com als destinats per al seu transport.
En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris de l’exempció, no podran gaudir-la per més d’un vehicle
simultàniament.
A aquests efectes es consideraran persones amb discapacitat els qui tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent.
e. Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió administrativa atorgada per
l'
Ajuntament de Girona.
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f. Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que disposin de la Cartilla d'
Inspecció Agrícola.
g. Els vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la
seva fabricació. Si no es tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en compte la de la seva primera matriculació o, en
defecte de l’anterior, la data en què el corresponent model es va deixar de fabricar. Per tal de poder gaudir d'
aquesta
exempció, quan el vehicle tingui una antiguitat entre 25 i 35 anys, s'
haurà d'
acreditar, cada any, que el vehicle
disposa de la corresponent assegurança obligatòria i de la Inspecció Tècnica de vehicles actualitzada.
h. Els vehicles històrics i de col·lecció que reuneixin els requisits previstos a l’art 2 del RD 1247/1995, de 14 de
juliol, pel que s’aprova el reglament de vehicles històrics.
3.2. Per poder gaudir de les exempcions que preveuen les lletres d, f i g de l'
apartat anterior, els interessats hauran de
sol·licitar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop
l'
Ajuntament hagi acordat la declaració d'
exempció s'
expedirà un document que acrediti la seva concessió. El termini
per a sol·licitar l'
exempció coincideix amb el termini per al pagament voluntari de l'
impost. En cas contrari
l'
exempció tindrà efectes a partir de l'
exercici següent al de la seva sol·licitud.
Per gaudir de l’exempció prevista al paràgraf 2 de la lletra d. de l’apartat anterior s’haurà de justificar el destí del
vehicle.
3.3.
a. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost:
-

Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos o més motors quan algun d'
ells
funcioni amb energia elèctrica.
Els titulars de vehicles que utilitzin gas liquat de petroli (GLP).
Els titulars de vehicles que utilitzin gas natural.

b. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost:
-

Els titulars de vehicles elèctrics.

Per poder gaudir de les esmentades bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop l'
Ajuntament hagi acordat la declaració de la
bonificació, s'
expedirà un document que acrediti la seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació
coincideix amb el termini per al pagament voluntari de l'
impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir
de l'
exercici següent al de la seva sol·licitud.
CAPÍTOL IV - SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 4. Són subjectes passius d'
aquest impost les persones físiques o jurídiques i els ens a què es refereix l'
article
35.4 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
CAPÍTOL V - BASE IMPOSABLE
ARTICLE 5. La base de l'
impost ve determinada per la classe de vehicle i per la potència fiscal, capacitat o cubicatge.
CAPÍTOL VI - TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA
ARTICLE 6.1. La quota tributària es determinarà d'
acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
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Base imposable:
A. TURISMES
- De menys de 8 HP
- De 8 a 11,99 HP
- De 12 a 15,99 HP
- De 16 a 19,99 HP
- De 20 i més HP

24,68 €
65,68 €
139,08 €
173,84 €
224,00 €

B. AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

161,80 €
230,32 €
288,04 €

C. CAMIONS
- De menys de 1.000 Kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil
- De més de 9.999 Kg de càrrega útil

82,12 €
161,80 €
230,32 €
288,04 €

D. TRACTORS
- De menys de 16 HP
- De 16 a 25 HP
- De més de 25 HP

34,60 €
53,88 €
161,80 €

E. REMOLCS I SEMI-REMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De més de 750 i menys de 1.000 Kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
- De més de 2.999 Kg de càrrega útil

34,60 €
53,88 €
161,80 €

F. ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 fins 250 cc
- Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

8,84 €
8,84 €
14,68 €
29,48 €
58,84 €
121,16 €

2. En els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle la quota que correspongui es prorratejarà per
trimestres naturals. En qualsevol altre cas, la quota és anual i irreductible.
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3. Per a la determinació de l'
escala de tributació dels vehicles que ho fan en base a la potència fiscal es prendrà com a
tal el nombre de cavalls fiscals (HP) exactes, sense menysprear, en cap cas, les fraccions.
4. Per tal de classificar les diferents tipologies de vehicles previstes al RD 2822/1998, de 23 de desembre, dins de les sis
classes de vehicles previstes a l’apartat 1 d’aquest article, s’aplicarà aquella tarifa corresponent a la classe de vehicle
que, d’acord amb la definició que d’ella es fa en l’esmentat RD, més s’adigui amb cadascuna de les diferents tipologies.
En aquest sentit els vehicles mixtes es consideraran turismes, excepte quan el subjecte passiu demostri fefaentment que
el vehicle es destina a una activitat econòmica que comporti la càrrega de mercaderies, estris de feina o similars. Les
autocaravanes també tindran la consideració de turisme a efectes d'
aquest impost.
Tanmateix qualsevol altre possible discrepància entre la possible classificació d’un vehicle, a efectes d’aquest impost,
com a camió o turisme, es decidirà atenent al criteri de si el destí principal del vehicle és el transport de mercaderies o
de persones.
CAPÍTOL VII - PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.1. El període impositiu coincideix amb l'
any natural, llevat dels casos següents:
a) Primera adquisició de vehicle: el període impositiu del primer any coincidirà amb el número de trimestres naturals,
comptats a partir del començament del que es produeixi l'
adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva i baixa temporal per sostracció o robament del vehicle: el període impositiu de l'
any en què es
produeixi la baixa definitiva del vehicle coincidirà amb el número de trimestres naturals, comptats des del primer de
l'
any fins el trimestre en què es produeixi la baixa definitiva, o la baixa temporal per sostracció o robament del
vehicle, inclòs".
2. L'
impost es merita el primer dia del període impositiu.
CAPÍTOL VIII - GESTIÓ DE L'IMPOST
SECCIÓ PRIMERA - PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 8.1. La gestió de l'
impost es durà a terme mitjançant padró anual d'
acord amb l'
Ordenança Fiscal General.
2. Les altes per primera adquisició que es produeixin durant l'
exercici es tramitaran en règim d'
autoliquidació d'
acord
amb l'
Ordenança Fiscal General, mitjançant el model imprès establert per aquest Ajuntament.
3. Les autoliquidacions a què es refereix l'
apartat anterior hauran d'
anar acompanyades de fotocòpia del DNI o NIF i de
la fitxa tècnica del vehicle i, si és el cas, justificants que originin l'
exempció.
4. En matèria d’autoliquidacions regirà el que es disposa en l’Ordenança Fiscal General, i les d’aquest impost
esdevindran definitives, cas de no practicar-se aquestes expressament, transcorregut el termini de 4 anys des de la seva
presentació.
ARTICLE 9. Per tal de que es tramitin les matriculacions, baixes, transferències i reformes dels vehicles, i també els
canvis de domicili dels seus titulars, per les Prefectures Provincials de Trànsit, caldrà acreditar prèviament el pagament
de l'
últim rebut d'
aquest Impost, sense perjudici de què siguin exigibles per via de gestió i inspecció el pagament de tots
els deutes, per aquest concepte, meritats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits.
No obstant l'
exposat, queda exceptuada l'
esmentada obligació d'
acreditació en els supòsits de baixes definitives de
vehicles amb quinze o més anys d'
antiguitat.
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SECCIÓ SEGONA - INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 10. La inspecció i recaptació del tribut es durà a terme d'
acord amb el que disposen la Llei General
Tributària i les disposicions que la desenvolupen i complementen, especialment l'
Ordenança Fiscal General d'
aquest
Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.

163

164

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 100 a 103, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.1. Constitueix el fet imposable de l'
impost la realització, dins del terme municipal de Girona, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual s'
exigeixi l'
obtenció de la corresponent llicència d'
obres o urbanística ,
s'
hagi o no obtingut aquesta llicència, o per la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament de Girona..
Queden inclosos en el fet imposable de l'
impost els supòsits en què les Ordenances municipals d'
aplicació autoritzin
la substitució de la llicència urbanística per la comunicació prèvia, o que les construccions, instal·lacions o obres es
realitzin en compliment d'
una ordre d'
execució municipal.
2. Les construccions, instal·lacions i obres a què fa referència l'
apartat anterior podran consistir en:
a) Les obres de nova planta i ampliació d'
edificis, o necessàries per a la implantació, l'
ampliació, la modificació o la
reforma d'
instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'
estructura, l'
aspecte exterior o la disposició interior dels edificis,
o que incideixin en qualsevol classe d'
instal·lacions existents.
c) Les obres provisionals, regulades per l'
apartat 2 de l'
article 58 de la Llei del Sòl.
d) L'
obertura de rases en la via pública o en terrenys del comú i les obres d'
instal·lació de serveis públics o de
modificació i ampliació d'
aquests serveis, qualsevol que en sigui l'
emplaçament.
e) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, llevat que aquests actes estiguin
detallats i programats com a obres per executar en un projecte d'
urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
f) Els enderrocs i les demolicions de construccions, totals o parcials.
g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques, les bastides i les bastimentades de precaució.
h) La nova implantació, l'
ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'
emplaçament de tota mena
d'
instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'
emplaçament.
i) Els usos i instal·lacions de caràcter provisional a què es refereix l'
article 58.2 de la Llei del Sòl.
j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports o de les tanques que tinguin publicitat o
propaganda visible o perceptible des de la via pública.
k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als
serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
l) La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d'
ordenació o per les ordenances que hi siguin aplicables
com a subjectes a llicència municipal.
CAPÍTOL III - SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.1. Són subjectes passius d'
aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'
article 35.4 de la Llei General Tributària, els propietaris de la construcció, instal·lació u obra,
siguin o no propietaris de l'
immoble sobre el que es realitzi aquella.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra, qui
suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el cas que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició
de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències, o presentin les

165

corresponents declaracions responsables, o comunicacions prèvies, o els que realitzin les construccions instal·lacions o
obres. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
CAPÍTOL IV - BENEFICIS FISCALS
ARTICLE 4.1.a) Gaudiran d’una bonificació del 40 % en la quota de l’impost aquelles construccions, instal·lacions
o obres consistents en actuacions de rehabilitació o restauració d’habitatges amb data de construcció o de l’última
rehabilitació, restauració o reforma, anterior al 1975.
Als efectes d'
aquesta bonificació, no tindran la consideració de rehabilitació o restauració, les obres que comportin
l'
enderroc d'
elements estructurals de l'
edifici en més d'
un 50 per cent de la superfície construïda. Aquesta condició
no s’aplicarà quan l’edifici tingui una antiguitat superior al 1930.
La concessió d’aquesta bonificació resta condicionada a la no transmissió per acte entre vius de l’immoble objecte
de la rehabilitació, restauració o reforma en els 10 anys següents a la finalització de la rehabilitació, restauració o
reforma. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l'
obligació de retornar l’import bonificat amb els interessos
de demora corresponents.
b) Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost aquelles construccions, instal·lacions o obres consistents en
actuacions de rehabilitació o restauració d’edificis catalogats inclosos, tant en el Pla Especial de Conservació del
Patrimoni, com en el Pla Especial del Barri Vell, i que tinguin la categoria "R", "RT" o “REP”
Pel que fa als edificis catalogats amb la categoria “R”, la bonificació serà del 95%
Pel que fa als edificis catalogats amb la categoria “RT”, la bonificació serà del 40%, i estarà condicionada a que el
70% o més de la superfície de l’edifici estigui destinada a habitatges.
Pel que fa als edificis catalogats amb la categoria “REP”, la bonificació serà del 30%, i estarà condicionada a que el
70% o més de la superfície de l’edifici estigui destinada a habitatges.
Als efectes d'
aquesta bonificació, no tindran la consideració de rehabilitació o restauració, les obres que comportin
l'
enderroc d'
elements estructurals de l'
edifici en més d'
un 50 per cent de la superfície construïda. Aquesta condició
no s’aplicarà quan l’edifici tingui una antiguitat superior al 1930.
La concessió d’aquesta bonificació resta condicionada a la no transmissió per acte entre vius de l’immoble objecte
de la rehabilitació, restauració o reforma en els 10 anys següents a la finalització de la rehabilitació, restauració o
reforma. L’incompliment d’aquesta condició comportarà l'
obligació de retornar l’import bonificat amb els interessos
de demora corresponents.
c) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost aquelles construccions, instal·lacions o obres
consistents en la rehabilitació integral de façanes. No gaudiran d’aquesta bonificació les actuacions consistents en la
simple pintura de la façana, ni les rehabilitacions portades a terme en cels oberts, ni les que afectin només a part de
la façana.
2. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o millora l’objecte
exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies
renovables.
3. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o millora, l’objecte
exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l’accessibilitat als edificis, sempre
que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general. El compliment d’aquest requisit es
justificarà amb un informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la sol·licitud de
bonificació.
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4. Es bonificarà el 50 per cent de la quota d’aquest impost per a l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial destinats a lloguer.
5. Es bonificarà el 25 per cent de la quota d’aquest impost per a l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial destinats a venda. No s’inclouen en aquest supòsit les construccions d’habitatges de protecció oficial
de promoció individual (d’ús propi).
6. Les bonificacions esmentades en els anteriors apartats 4 i 5 d’aquest article, comportaran la devolució parcial
corresponent (segons el percentatge de bonificació) de l’import pagat per aquest impost en el seu moment quan
s’acrediti la qualificació provisional d’habitatge de protecció oficial. No obstant l’anterior, el subjecte passiu bonificat
quedarà obligat a aportar la cèdula de qualificació definitiva en el moment en què li sigui concedida. En cas contrari es
requerirà l’ingrés de l’import retornat.
7. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és requisit indispensable haver obtingut
prèviament a l'
inici de les obres la corresponent llicència, o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i no
tenir obligacions de pagament pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en el moment de la
sol·licitud. Les esmentades bonificacions seran sol·licitades a instància de part.
8. No es pot gaudir simultàniament de més d’una de les bonificacions previstes en aquest article per una mateixa
construcció, instal·lació o obra.
9. Està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la que siguin
propietaris l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, que estant subjectes al mateix, estigui directament
destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües
residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova
com de conservació.
10. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i d’altres circumscripcions territorials, les
Ordres i Congregacions Religioses, i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i cases, gaudiran
d’exempció d'
aquest impost d’acord amb el que disposa la lletra B) de l’apartat 1 de l’article IV de l’Acord entre l’Estat
Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics de 3 de gener de 1979, aclarit per Ordre de 5 de juny de 2002.
CAPÍTOL V - BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT
ARTICLE 5. La base imposable d'
aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, de la
instal·lació o de l'
obra, entenent-se com a tal el seu cost d'
execució material. A l’efecte de practicar la
liquidació/autoliquidació provisional a compte prevista a l'
article 8 d'
aquesta ordenança, es prendrà com a cost
d’execució material, el d’import superior entre el declarat, el pressupost de referència (Pr) o el pressupost d'
execució
(Pem), que constin a la fitxa de característiques, o document similar, del Col·legi oficial corresponent, quan el visat
constitueixi un requisit preceptiu, o el que derivi de l’aplicació dels mòduls previstos a l’annex d’aquesta ordenança.
No formen part de la base imposable, en cap cas, l’IVA i demés impostos anàlegs, propis de règims especials, ni
tampoc les taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb aquestes
construccions, instal·lacions o obres, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni
qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d'
execució material, sempre que l’existència i quantia
d’aquests conceptes resultin dels respectius contractes, pressupostos o documents suficientment acreditatius.
ARTICLE 6.1. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 3,9%.
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ARTICLE 7. L'
impost s'
acredita en el moment d'
iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'
obra, encara que no se
n'
hagi sol·licitat o obtingut la llicència, ni presentat la comunicació prèvia.
CAPÍTOL VI - NORMES DE GESTIÓ
SECCIÓ PRIMERA - PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 8.1. En el cas d'
obres majors, quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan no havent-se sol·licitat,
concedit o denegat, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, l'
Ajuntament practicarà una liquidació provisional a
compte. En el cas d'
obres menors, l'
impost es liquidarà un cop presentada la corresponent sol·licitud de llicència
d'
obres, o corresponent comunicació prèvia, sense perjudici de la liquidació que practicarà l'
Ajuntament si la
construcció, instal·lació o obra s'
inicia sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat encara la llicència preceptiva.
La base imposable d’aquesta liquidació a compte es determinarà d’acord amb l’import superior entre el declarat, el
pressupost de referència (Pr) o el pressupost d'
execució (Pem), que constin a la fitxa de característiques, o document
similar, del Col·legi oficial corresponent, quan el visat constitueixi un requisit preceptiu, o el que derivi de l’aplicació
dels mòduls previstos a l’annex d’aquesta ordenança.
ARTICLE 9.1. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'
Ajuntament, prèvia comprovació,
modificarà, si s'
escau, la base imposable utilitzada en l'
autoliquidació de l'
interessat o en la liquidació provisional a
què es refereixen els paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent liquidació definitiva, tenint en compte el cost
real i efectiu d’aquelles, i exigirà del subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
2. En l’exercici de les funcions anteriors, es podrà requerir la documentació que reflecteixi el cost real i efectiu de
les construccions, instal·lacions o obres, que pot consistir, entre d’altres, en el pressupost definitiu, les certificacions
d'
obra, els contractes d'
execució, la comptabilitat de l'
obra, la declaració d'
obra nova o qualsevol altra documentació
que pugui considerar-se adequada a l'
efecte de la determinació del cost real. Quan no s'
aporti la documentació
esmentada, no sigui completa o es consideri que no se'
n pugui deduir el cost real, la comprovació administrativa la
faran els serveis municipals pels mitjans de determinació de la base imposable i comprovació de valors establerts a
la Llei general tributària.
SECCIÓ SEGONA - RECAPTACIÓ
ARTICLE 10.1. Els deutes tributaris derivats de la liquidació provisional i de la liquidació definitiva es notificaran al
subjecte passiu conforme el que preveuen els articles 109 i següents de la Llei General Tributària, i l'
ingrés de l'
impost
es realitzarà d'
acord amb el que preveu la pròpia Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.
2. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes per aquest impost en els següents casos:
a) Quan es denegui la llicència urbanística sol·licitada, sempre que no s'
hagi iniciat l'
execució de les construccions,
instal·lacions o obres.
b) Quan, malgrat haver-se concedit la llicència urbanística sol·licitada, el subjecte passiu hi renunciï, o bé es declari la
suspensió o caducitat per part de l'
Ajuntament, es retornarà proporcionalment d’acord amb la part d’obra executada.
SECCIÓ TERCERA - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 11. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que
els corresponguin en cada cas, s'
aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
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Primera.- Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de
la promulgació de normes posteriors.
1. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà
que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència municipal, aquesta
Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, instal·lacions i obres que passin del règim d’intervenció al
de comunicació prèvia o al de declaració responsable.
Aquests mòduls es determinen a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per
al càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament actualitzat el que fins
aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable.
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació. El paràmetre de partida és la superfície objecte
de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals.
En el cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà destriar i
tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent.
ANNEX
Aquests mòduls es determinen a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d'
Arquitectes de Catalunya per
al càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l'
esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s'
entendrà automàticament actualitzat el que fins
aleshores s'
ha fet servir per a calcular la base imposable.
En general, llevat les excepcions que s'
especifiquen a continuació, el paràmetre de partida és la superfície objecte de
l'
actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s'
han projectat usos diferenciats, caldrà destriar i tractar
per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent.
MÒDUL 2011 - 490 (mb COAC) € x 1,05 (Coeficient Girona) = 514,50€
càlculs de m2 sobre superfície construïda
PREUS APLICABLES A OBRES MAJORS I MENORS
1.- Habitatges Unifamiliars i Bifamiliars:
En filera
Aïllats

Coeficient
1,500
1,800

€/m2
771,75
926,10

2.- Habitatges Plurifamiliars:
Entre mitgeres
Aïllats

Coeficient
1,600
1,800

€/m2
823,20
926,10

3.- Espais complementaris de l'
habitatge

Coeficient

€/m2
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Golfes vinculades a habitatges (altura > 1,50 m) mateix coeficient habitatge
Golfes (trasters) en edifici plurifamiliar
1,200
Aparcaments en edificis plurifamiliars
1,000
Garatges en habitatges unifamiliars
1,000
Locals comercials en plantes baixes
1,200

617,40
514,50
514,50
617,40

4.- Edificis industrials, comercials, magatzems
i similars o assimilables:
Coberts (llums menor o igual de 10 m i 1 planta)
Sense distribuir i amb estructura senzilla:
llums menor o igual de 10 m.
llums major de 10 m.
Amb superfície distribuïda i/o estructura singular:
llums menor o igual de10 m.
llums major de10 m.

Coeficient

€/m2

0,400

205,80

0,600
0,700

308,70
360,15

1,200
1,300

617,40
668,85

5.- Edificis administratius, de serveis i altres:
Arquitectura monumental, Cinemes, Discoteques, Museu,
Teatres
Oficines, Primària, ESO, Batxillerat, FP
Clíniques i Hospitals
Biblioteques, Escoles universitàries, Presons, Centres mèdics
Hotels 5*
Hotels 4*
Hotels 3*
Hotels 2*
Hotels 1*, Pensions.

Coeficient

€/m2

3,000
2,000
2,800
2,600
3,000
2,600
2,200
2,000
1,800

1.543,50
1.029,00
1.440,60
1.337,70
1.543,50
1.337,70
1.131,90
1.029,00
926,10

6.- Obres d'
urbanització i esportives:
Vials fins a 8 metres
Vials fins a 12 metres
Vials de més de 12 metres
Espai pavimentat (m2)
Espai lliure enjardinat. (m2)
Pistes esportives (m2)

Coeficient
1,000
1,410
1,840
0,490
0,100
0,500

€/ml
514,50
725,45
946,68
252,11
51,45
257,25

7.- Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública
De formigó
De panot
D'
asfalt

Coeficient
0,070
0,160
0,088

€/m2
36,02
82,32
45,28

8.- Desmunt o terraplenat en solars, excepte en
cas d'
afectar estructures adjacents

Coeficient
0,025

€/m2
12,86

9.- Neteja de runes i vegetació solars i finques.
Desemborsament sense implicar moviment de terres

Coeficient
0,010

€/m2
5,15

10.- Construcció de piscina

Coeficient
1,350

€/m2
694,58

11.-Paret de tanca de solars i finques,
Massissa (alçada 1,80 m)

Coeficient
0,375

€/ml
192,94
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De reixat metàl·lic (alçada,1,50 m)
Mixta (obra - reixat) (alçada 1 )
Filat (alçada 1,50 m)
Filat ramader

0,370
0,640
0,060
0,026

190,37
329,28
30,87
13,38

12.-Revestiments i tractaments de façanes
Sense modificar l'
estructura, la composició ni les fusteries
Revestiments especials: estucs, esgrafiats, etc.
Substitució de fusteries
Restauració de cornises, dintells, bracals (ml)

Coeficient
0,250
0,350
0,500
0,250

€/m2
128,63
180,08
257,25
128,63

13.-Pintat façana d'
edificis

Coeficient
0,035

€/m2
18,01

14.-Arranjament o substitució de cobertes sense
modificació d'
estructura existent:
Plana transitable
Plana no transitable
Inclinada de teula

Coeficient

€/m2

0,230
0,055
0,180

118,34
28,30
92,61

15.-Col·locar canaló o baixans recollida d'
aigües pluvials:
De PVC
Metàl·lics

Coeficient
0,100
0,250

€/ml
51,45
128,63

16.-Xemeneies de tipus domèstic, col·lectives o de restauració

Coeficient
0,250

€/ml
128,63

17.-Pavimentació patis, voreres i similars en interiors de finques

Coeficient
0,111

€/m2
57,11

18.-Treballs de reforma amb canvis de distribució i/o
modificacions de l’estructura
En habitatges
En locals sense canvi d'
ús. Primers 100 m2.
En locals sense canvi d’ús. A partir de 100 i fins a 400 m2.
En locals sense canvi d’ús. A partir de 400 m2.
En locals amb canvi d’ús. Primers 100 m2.
En locals amb canvi d’ús. A partir de 100 i fins a 400 m2.
En locals amb canvi d’ús. A partir de 400 m2.

Coeficient
1,150
1,000
0,525
0,200
1,150
0,660
0,250

€/m2
591,68
514,50
270,11
102,90
591,68
339,57
128,63

19.-Treballs d’adequació sense canvis de distribució ni
modificacions de l’estructura
En habitatges
En locals. Primers 100 m2.
En locals. A partir de 100 i fins a 400 m2.
En locals. A partir de 400 m2.

Coeficient
0,850
0,750
0,350
0,150

€/m2
437,33
385,88
180,08
77,18

Coeficient

€/m2

2,000
1,100

1.029,00
565,95

20.-Reforma en cuines i/o banys substituint
paviments, revestiments de parets, sanitaris i/o instal·lacions
Fins a 5 m2.
Per m2. d’excés
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21.-Paviments interiors. Reparacions o substitucions

Coeficient
0,150

€/m2
77,18

22.-Col·locació de cel ras

Coeficient
0,090

€/m2
46,31

23.-Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors

Coeficient
0,111

€/m2
57,11

24.- Enderroc d’edificis:
Edificació aïllada
Edificació entre mitgeres
Edificació complicada

Coeficient
0,010
0,021
0,031

€/m3
5,15
10,80
15,95

Altres Coeficients:
Coeficient per nivell superior d'
estàndard de qualitat (Cq)

1,2

Pels apartats 18, 19 i 20 les superfícies mínimes, en el cas que
aquestes no es defineixin convenientment en al comunicació o
sol·licitud, seran:
Sala-Menjador: 10 m2
Habitació: 6 m2
Cuina: 5 m2
Bany: 4 m2
En el cas en que l’actuació projectada no fos encabible en cap dels supòsits anteriors, o bé en el cas que es disposi de
projecte o memòria tècnica en que s’inclogui pressupost de l’obra convenientment desglossat o justificat, es podrà
adoptar aquest pressupost i s’estarà en tots el casos al que resulti de la comprovació del pressupost presentat pels
tècnics dels serveis municipals, per efectuar la liquidació provisional, sense perjudici del que determini en la liquidació
definitiva.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'
acordi la seva modificació
o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
CAPÍTOL I - DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1. D'
acord amb el que preveuen els articles 104 a 110, inclosos, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'
estableix l'
Impost sobre l'
Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.1. Constitueix el fet imposable l'
increment de valor que hagin experimentat durant el període impositiu els
terrenys de naturalesa urbana i es manifesta a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudir, limitador del domini, sobre els béns esmentats. En
conseqüència, queden compresos entre aquests actes i contractes la compravenda; la permuta; la constitució d'
emfiteusi
o l'
establiment, transmissió i redempció de censos amb domini; donació; successió testada o intestada; la constitució i
transmissió dels drets reals d'
usdefruit, superfície, ús i habitació; les aportacions socials; les cessions, adjudicacions o
donacions en pagament; les adjudicacions judicials o administratives; les assignacions de bona fe i qualsevol altra
transmissió de naturalesa semblant.
2.2. Es consideraran també transmissions de domini, entre d’altres:
a) Les aportacions de béns a una societat o persona jurídica, civil o mercantil.
b) Les adjudicacions de béns als socis o a terceres persones en cas de separació o dissolució de societats.
c) Les aportacions d'
immobles per terceres persones a la societat conjugal.
d) Les vendes amb pacte de retrovenda o carta de gràcia.
e) La transmissió de la possessió en concepte d'
amo.
f) L'
excés de valor dels béns adjudicats que sobrepassin la participació que l'
adquirent disposi del condomini de béns
posseïts en comú i pro indivís.
g) Les expropiacions forçoses.
2.3. Contràriament, no es consideraran transmissions de domini, entre d’altres:
a) Les aportacions de béns fetes a una comunitat pels seus partícips, ni les adjudicacions als seus membres, en cas de
divisió parcial o total de la comunitat sempre que el valor del béns adjudicats no sobrepassi la participació que
l'
adquirent disposi en el domini dels béns posseïts i en comú i pro indivís.
b) Els expedients de domini i les actes de notorietat quan s'
hagi satisfet l'
impost pel títol al·legat com a origen de les
actes o dels expedients esmentats.
ARTICLE 3. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana. Els definits en l’article 7 del Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'
aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
ARTICLE 4. No estarà subjecte a aquest impost l'
increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la
consideració de rústics als efectes de l'
Impost sobre Béns Immobles, en conseqüència, està subjecte l’increment de
valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’IBI, amb independència
de que estiguin o no contemplats com a urbans en el Cadastre o en el padró d'
aquell. Als efectes d'
aquest impost, estarà
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subjecte a aquest l'
increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles calificats com de
característiques especials a efectes de l'
IBI.
ARTICLE 5.1. No s'
acreditarà el present impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades
d'
operacions a les que resulti aplicable el règim especial regulat en el Capítol VIII del Títol VII del RDL 4/ 2004, de 5
de març.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys en el transcurs dels quals s’ha
posat de manifest l’increment de valor no ha estat interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions
previstes a l’esmentat Capítol VIII del Títol VII del RDL 4/2004, de 5 de març.
2. No es produirà la subjecció a l'
impost en els supòsits d'
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 es facin
als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
3. No es produirà la subjecció a l'
impost en les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com
a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui
el règim econòmic matrimonial
4. No s'
acreditarà l'
impost sobre l'
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb ocasió de les
transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a conseqüència de les operacions relatives als
processos d'
adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'
ajustin plenament a les
normes previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'
octubre, de l'
esport, i al Reial Decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre
les societats
anònimes esportives.
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s'
entendrà que el nombre d'
anys al llarg dels quals s'
ha posat de
manifest l'
increment de valor no s'
ha interromput per causa de la transmissió derivada del procés d'
adscripció.
CAPÍTOL III - EXEMPCIONS
ARTICLE 6. Estan exempts d'
aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de bens que es trobin dintre del perímetre delimitat com a 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 fet a càrrec seu obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles.
S’entendrà complert aquest últim requisit quan les esmentades obres s’hagin realitzat durant el període
d’acreditament de l’increment del valor, prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal, i el cost de les obres
realitzades sigui superior al cent per cent del valor cadastral de l’immoble.
Aquesta exempció s’haurà de sol·licitar dintre del termini establert per a l’autoliquidació de l’impost.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de l'
habitatge habitual del
deutor hipotecari o garant d'
aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la
mateixa, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'
activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'
habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en
execucions hipotecàries judicials o notarials.
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No és aplicable aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat
familiar disposi d'
altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar
l'
alienació de l'
habitatge. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es
comprova el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma
ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'
adquisició si aquest
termini fos inferior als dos anys.
Pel que fa al concepte d'
unitat familiar, s'
estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'
Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda
de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'
equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment
inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'
acreditarà pel transmetent davant l'
Administració tributària
municipal.
ARTICLE 7.1. 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 Girona i Consell Comarcal del Gironès, i els
organismes autònoms de l'
Estat i les entitats de dret públic d'
anàleg caràcter de la Generalitat de Catalunya i
les entitats locals esmentades
b) L'
Ajuntament de Girona i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, i també les seves
entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'
Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-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.
e) Les persones o entitats a favor de les quals s'
hagi reconegut l'
exempció en Tractats o Convenis Internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
CAPÍTOL III - BENEFICIS FISCALS
ARTICLE 8. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost els subjectes passius per transmissions de terrenys
i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, i sempre i quan el bé immoble en qüestió
hagués estat l’habitatge habitual del transmitent o constituent en el moment de la defunció, realitzats a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, d’acord amb el
quadre següent:
Valor del sòl de l’immoble
Fins a 9.946,85 €
Si excedeix de 9.946,85 €

Percentatge de bonificació
50%
20%
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També podran gaudir d’aquesta bonificació amb les mateixes condicions dels conjugues, la parella de fet del causant
que ho acrediti mitjançant la corresponent inscripció en el registre municipal de parelles de fet, o la parella estable del
causant. Considerant parella estable quan la convivència dura més de dos anys ininterromputs, si durant la convivència
tenen un fill o si formalitzen la relació en escriptura pública, d’acord amb l’article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
En aquells supòsits en que el subjecte passiu sigui el cònjuge, parella de fet o parella estable del causant i ja fos
copropietari/ària, amb anterioritat a la transmissió, d’almenys un 50% de l’habitatge habitual, la bonificació serà del
90%.
S’entendrà com habitatge habitual la residència on figurés empadronat el transmitent en el moment de la defunció.
També s’entendrà com habitatge habitual un traster i fins dues places d’aparcament sempre que estiguin situades al
mateix edifici o complex urbanístic que l’habitatge.
CAPÍTOL IV - SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 9. Tindran la condició de subjectes passius d'
aquest impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudir limitadors del domini a títol
lucratiu, el qui adquireixi el terreny o aquell en favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudir limitadors del domini a títol
onerós, el qui transmet el terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
c) En els supòsits de la lletra b), tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o
jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor del
qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a
Espanya.
d) En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de l’art. 2n del Reial decret llei
6/2012, de 9 de març de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació
en pagament del seu habitatge previst a l’apartat 3 de l’ Annex de l’ esmentada norma, s’haurà de considerar
subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireix l’immoble sense que el substitut pugui exigir del
contribuent l’ import de les obligacions tributàries satisfetes.
CAPÍTOL V - BASE IMPOSABLE I PERÍODE IMPOSITIU
ARTICLE 10.1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg d’un període màxim de vint
anys.
10.2. Per determinar l'
import de l’increment real a què es refereix l'
apartat anterior, s'
aplicarà sobre el valor del terreny
en el moment de l'
acreditament el percentatge que resulti de multiplicar el nombre d'
anys durant els quals s’hagués
generat l'
increment del valor del percentatge anual que resulti el quadre següent:
Període d’1 a 5 anys:
Període de fins a 10 anys:
Període de fins a 15 anys:
Període de fins a 20 anys:

3,7
3,3
3
2,9

ARTICLE 11.1. Als efectes de determinar el període de temps en què es genera l'
increment de valor, només es
consideraran els anys complets transcorreguts entre la data de l'
anterior adquisició del terreny en què es tracti o la
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constitució o transmissió igualment anterior d'
un dret real de gaudir limitador de domini sobre aquest i la producció del
fet imposable d'
aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'
any.
2. En cap cas el període impositiu podrà ser inferior a un any.
ARTICLE 12. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, el valor cadastral
que tinguin fixat als efectes de l'
Impost sobre Béns Immobles en el moment de l'
acreditament d'
aquest impost. No
obstant, quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de Valors que no reflecteixi modificacions de
planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar o autoliquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el
valor esmentat. En aquests casos a la liquidació definitiva o complementària, s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut
d’acord amb els procediments de valoració col·lectiva, corregits pel que fa a la data d'
efectes, tal i com preveu l'
article
107.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quan el terreny, tot i tenir naturalesa urbana o estar integrat en un bé immoble de característiques especials, en el
moment de l’acreditament de l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquest moment, l’Ajuntament podrà practicar
la liquidació quan el valor cadastral sigui fixat.
ARTICLE 13. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudir, limitadors del domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'
aplicarà sobre la part del valor definit en l'
article anterior que
representi, respecte del mateix, el valor dels drets esmentats calculat segons les regles següents:
A) En el cas de constituir-se un dret d'
usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2% del valor cadastral del terreny
per cada any de la seva durada, i no podrà excedir del 70% d'
aquest valor cadastral.
B) Si l'
usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas de que l'
usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al
70% del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat es minorarà en un 1% cada any que passi d'
aquesta edat, fins el
límit mínim del 10% del valor cadastral esmentat.
C) Si l'
usdefruit s'
estableix a favor d'
una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es
considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutiva, i el seu valor
equivaldrà al 100% del valor cadastral del terreny usufructuat.
D) Quan es transmeti un dret d'
usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres a), b) i c) anteriors
s'
aplicaran sobre el valor cadastral del terreny en el moment d'
aquesta transmissió.
E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i
el valor d'
usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
F) El valor dels drets d'
ús i estatge serà el que resulti d'
aplicar el 75% del valor cadastral dels terrenys sobre els que es
constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
G) En la constitució o la transmissió de qualsevol altre dret reals de gaudir limitadors de domini, diferents dels que
estan enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d'
aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes
d'
aquest impost:
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixin, si fos igual o major que el resultat de la capitalització a
l'
interès bàsic del Banc d'
Espanya de la seva renda o pensió anual.
b) Aquest darrer, si aquell fos menor.
H) En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successores 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 en el domini ple:
a) El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o mitjà i el del terreny.
b) El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcularà d'
acord amb els preceptes que estableix
la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre Vè. del Codi Civil de Catalunya.
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ARTICLE 14. En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret
a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'
existència d'
un dret real de superfície, el percentatge
corresponent s'
aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat
fixat en l'
escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que resulti d'
establir la proporció entre la superfície o el
volum de les plantes que s'
han de construir en alçada o en subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada que
aquelles s'
hagin construït.
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.
ARTICLE 15. En els supòsits d'
expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'
aplicarà sobre la part del preu just
que correspongui al valor del terreny, a no ser que el valor definit a l’article 12 fos inferior, fent-se servir, en aquest cas,
aquest últim sobre el preu just.
CAPÍTOL VI - DEUTE TRIBUTARI
ARTICLE 16.1. La quota d'
aquest impost serà la que resulti d'
aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 29,79%.
CAPÍTOL VII - ACREDITAMENT
ARTICLE 17.1. L'
impost s'
acreditarà:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sigui a títol onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, en la data de
transmissió.
b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudir limitador del domini, en la data en què tingui lloc la
constitució o la transmissió del dret que es tracti.
2. Als efectes del que es disposa a l'
apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'
atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats,
la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu
ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
ARTICLE 18.1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament 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 i transmissió
del dret real de gaudir sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'
impost pagat, sempre que aquest
acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la
resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'
efectuar
les devolucions recíproques a què es refereix l'
article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'
acte o el contracte no hagin
produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarés 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 serà procedent 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 el simple assentiment a la demanda.
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3. En els actes o els contractes en els quals existeixi 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 resolutiva, l'
impost s'
exigirà a reserva de què, quan la condició es compleixi, es faci l'
oportuna
devolució, segons la forma a què es refereix l'
apartat 1 anterior.
4. En casos de transmissió de terrenys adjudicats en reparcel·lacions, d'
acord amb els preceptes de la Llei del Sòl, com
que suposa la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues parcel·les per les noves, la data inicial del període
impositiu serà la d'
adquisició dels terrenys aportats a la reparcel·lació.
CAPÍTOL VIII - GESTIÓ DE L'IMPOST
SECCIÓ PRIMERA - OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS
ARTICLE 19.1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'
aquest Ajuntament l'
autoliquidació de
l'
impost segons el model que aquest ha determinat, on s'
hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar la liquidació i, també, la realització de la mateixa.
2. L'
esmentada autoliquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi
l'
acreditament de l'
impost:
a) Quan es tracti d'
actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'
actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del
subjecte passiu.
La sol·licitud de pròrroga s'
haurà de presentar dins el termini de sis mesos i, un cop concedida, el subjecte passiu haurà
de satisfer els interessos de demora corresponents.
3. A l'
autoliquidació s'
hi adjuntaran inexcusablement fotocòpia de la tarja d'
identificació fiscal o del document nacional
d'
identitat del subjecte passiu, original o fotocòpia de l'
últim rebut acreditat de l'
impost sobre béns immobles, els
documents on hi constin els actes o els contractes que originen la imposició i qualsevol altre justificant, si és el cas, de
les exempcions que els subjectes passius reclamin com a beneficiaris.
4. En cap cas s’exigirà autoliquidació quan es tracti del supòsit previst a l’últim paràgraf de l’article 12.
ARTICLE 20.1. L'
Ajuntament comprovarà si les autoliquidacions s'
han efectuat mitjançant l'
aplicació correcta de les
normes reguladores de l'
impost i, en cas contrari, practicarà les liquidacions complementàries oportunes, les quals es
notificaran als subjectes passius, indicant els terminis d'
ingrés i els recursos corresponents.
2. L'
Ajuntament podrà requerir els subjectes passius per tal que aportin, en un termini de trenta dies prorrogables a
quinze dies més, a petició dels interessats, altres documents que consideri necessaris per efectuar la comprovació de les
autoliquidacions. Les persones que no atenguin els requeriments formulats dintre d'
aquests terminis, incorreran en les
infraccions tributàries previstes en l'
article 24 d'
aquesta Ordenança. Si aquests documents només constitueixen el mitjà
de provar circumstàncies al·legades pels subjectes passius en benefici exclusiu d'
ells mateixos, l'
incompliment del
requeriment comportarà la pèrdua del seu dret als beneficis esmentats i es practicaran les liquidacions complementàries
sense fer cas de les circumstàncies no justificades.
3. En matèria d'
autoliquidacions regirà el que es disposa en l'
Ordenança Fiscal General i les d'
aquest impost adquiriran
el caràcter de liquidacions definitives, cas de no practicar-se aquestes expressament, sempre i quan s'
hagi presentat
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degudament tota la documentació prevista a l'
article 19, apartat 3 d’aquesta Ordenança, en el termini de 4 anys des de la
seva presentació.
ARTICLE 21. Independentment del que es disposa en l'
apartat primer de l'
article 19, també estan obligats a comunicar
a l'
Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'
article 9 d'
aquesta Ordenança, sempre que s'
hagin produït per negoci
jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de que es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l'
esmentat article, l'
adquirent o la persona a favor de la qual es
constitueixi o es transmeti el dret real de que es tracti.
ARTICLE 22. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'
Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, una relació de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s'
hi continguin els
fets, els actes o els negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'
aquest impost, amb excepció
dels actes d'
última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i
legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'
entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la Llei General Tributària.
Aquesta relació contindrà les següents dades:
a) En les transmissions a títol onerós, nom i domicili del transmitent i adquirent amb els seus Documents Nacionals
d'
Identitat.
b) En les transmissions a títol lucratiu, nom i domicili de l'
adquirent i DNI
c) En les adjudicacions per herència, nom i domicili de l'
hereu o hereus i DNI
d)En tots els casos, unitat o unitats transmeses amb dades per a la seva identificació.
SECCIÓ SEGONA - INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 23.1. Els subjectes passius, simultàniament a la presentació de l'
autoliquidació, hauran d'
ingressar l'
import
de la quota que en resulti, llevat del cas previst en l'
apartat següent.
2. L'
Ajuntament podrà ajornar o fraccionar el pagament de les autoliquidacions, prèvia sol·licitud dels subjectes passius
formulada dins dels terminis previstos en l'
apartat 2 de l'
article 19, d'
acord amb el que es preveu a la Llei General
Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
3. La inspecció i la recaptació de l'
impost, en tot allò no previst en aquesta Ordenança, es realitzaran d'
acord amb el què
es preveu a la Llei General Tributària, en les altres lleis reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament, i, especialment, en l'
Ordenança Fiscal General.
SECCIÓ TERCERA - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 24. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que
els corresponguin en cada cas, s'
aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i la desenvolupen, i especialment en l'
Ordenança Fiscal General.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE L’ALCALDIA
I .CENTRE CULTURAL LA MERCÈ
1. ESCOLA MUNICIPAL D'ART
Unitat

Preu

Preu reduït

Preus aprovats per Decret de l’alcaldia de 21/05/2014 pel curs 2014/2015
emaXics-Infantil I (de 6 a 7 anys)

216,30 €

183,85 €

emaXics-Infantil II (de 8 a 10 anys)

216,30 €

183,85 €

emaXics-Infantil III (d’11 a 13 anys)

216,30 €

183,85 €

emaJoves (de 14 a 16 anys)

216,30 €

183,85 €

412,00 €

350,20 €

412,00 €

350,20 €

216,30 €

183,85 €

500,00 €

425,00 €

Dibuix artístic matins. Iiniciació

267,80 €

227,63 €

Dibuix artístic I opcio A

309,00 €

262,65 €

Dibuix artístic I opció B

216,30 €

183,85 €

Diuix artístic II

216,30 €

183,85 €

Dibuix III (del dibuix al color)

309,00 €

262,65 €

Dibuix model viu

216,30 €

183,85 €

Pintura I

206,00 €

175,10 €

Pintura II

267,80 €

227,63 €

Pintura III

267,80 €

227,63 €

Pintura matins. Taller obert opció A i B

267,80 €

227,63 €

Pintura a l’oli

267,80 €

227,63 €

Taller de gravat I (1r semestre)

206,00 €

175,10 €

emArt I. Referent I. El dibuix i els seus
procediments, tècniques artístiques.
emArt II. Referents II. Medi digital, projectes
artísitics.
emaDisseny. Referents, taller gràfic I-II.
TALLERS
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Taller de gravat II (2n semestre)

206,00 €

175,10 €

Taller de ceràmica matins

267,80 €

227,63 €

Taller de ceràmica tardes

412,00 €

350,20 €

Taller obert d’escultura matins

267,80 €

227,63 €

Taller d’escultura I

267,80 €

227,63 €

Taller de tapís

412,00 €

350,20 €

Fotografia (1r semestre) (2n semestre)

216,13 €

183,71 €

Fabricació de paper a mà

100,00 €

85,00 €

Gravat, tipografia i llbre d’artista

100,00 €

85,00 €

Enquadernació

100,00 €

85,00 €

Introducció a la il·lustració digital

142,80 €

121,38 €

Pintura, moviment i mirada. El procés pictòric

115,00 €

97,75 €

Iniciació joieria

142,80 €

121,38 €

Dibuix del natural

142,80 €

121,38 €

L’art tèxtil en la creció contemporània

142,80 €

121,38 €

TALLERS MONOGRÀFICS

II. MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE GIRONA
II.1 Entrada museu
Entrada Museu*
*Exempció del preu de l’entrada: ciutadans/nes de Girona

Unitat
Individual

Preu
4,00 €

Entrada Museu per a : Estudiants, socis Círculo de lectores, carnet jove, bus Individual
turístic, col·legiats del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona i
Carnet Qultura Jove.

2,00 €

Entrada Museu amb tiquet M5 de Gironamuseus, els titulars del carnet cultural Individual
(presentant el carnet de les biblioteques públiques de Girona i Salt) i els titulars
del carnet d’alberguista amb acreditació (2x1: dos entrades a preu d’una)

2,00 €

Entrada Museu per a: menors de 16 anys, pensionistes, jubilats i membres ICOM,
socis GEIEG, estudiants Escola oficial idiomes de Girona, docents i
acompanyants grups i els titulars de targeta acreditativa de la discapacitat (i un
acompanyant).

Gratuïta

Entrada a les exposicions temporals. Entrada museu el primer diumenge de cada
mes i en les jornades de portes obertes.

Gratuïta
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II.2 Activitats museu
Individual. Itineraris per la ciutat
Menors de 16 anys
Individual. Visites guiades i tallers
Menors de 16 anys
Grups de Girona laborables
Grups laborables
Grups de Girona festius
Grups festius
Servei en idiomes
Servei de llengua de signes

4,00 €
Gratuïta
3,00 €
Gratuïta
70,00 €
75,00 €
80,00 €
85,00 €
100,00 €
Gratuït

Nota: El preu de les activitats per a grups escolars i d’adults de Girona també gaudeixen d’un descompte en el preu
del monitoratge (70€ i 75€) respecte als altres grups de fora de la ciutat (75€ i 85€), la programació s’ofereix en
dates puntuals de manera gratuïta, així com els cicles Passejades pels barris de Girona.
III. BIBLIOTEQUES
Impressió informàtica
Impressió informàtica en color
Tarja fotocopiadora 25 còpies
Fotocòpia DIN-A-4 fins a 10
Fotocòpia Din-A3
Duplicat carnet prèstec
Préstec interbibliotecari
Preu baixa de 1r grau
Preu baixa de 2n grau
Inscripció taller
Auricular
IV. PUBLICACIONS

Catàlegs Museu d'Història de la ciutat
Emília Xargay. El vol d'
una ratlla
Enric Marquès. Antològica 1931-1994
Girona i França. Entre la guerra i la pau
Isidre Vicens. Antològica
Santiago Roca D. Costa. Escenaris i paisatges
Santos Torroella entre l’art i la poesia
Rafael Masó ciutadà de Girona
Josep Claret arquitecte
Imaginar una altra Girona
La ciutat de les dames
Santa Caterina i el Mercadal
Mosaics de can Pau Birol
Els Perpiñà una icona gironina
Montserrat Llonch la força tranquil·la

Preu
0,15 €
0,50 €
3,00 €
0,15 €
0,30 €
1,30 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
2,00 €
0,50 €

full
full
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
Preu

Carnet
Artistes/
cultura
autors/
carnet jove coeditors

10,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

8,00 €
4,00 €
4,00 €
2,50 €
4,00 €
2,50 €
8,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

1,50 €
2,50 €

2,50 €
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Catàlegs sales Municipals d'Exposició
Catàlegs monogràfics 1989 a 2008
Catàlegs Transart
Catàlegs Fires Noucentisme
Catàlegs Perejaume
Catàlegs Frederic Amat
Volums d'Humanitats
Volums d'
Humanitats

2,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €

1,00 €
4,00 €
4,00 €
8,00 €
8,00 €

1,00 €
2,50 €

5,00 €

4,00 €

2,50 €

5,00 €
5,00 €

V. FILM OFFICE
Gestió de permisos i autoritzacions de rodatges i/o sessions fotogràfiques
Producció
Produccions professionals i comercials
Produccions d'
estudiants
Produccions amb un objectiu promocional i divulgatiu per la ciutat
Les obres de creació de gironins, que no tinguin ànim de lucre

Preu
100,00 €
Gratuït
Gratuït
Gratuït

VI. GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS
CONSIDERACIONS GENERALS D’APLICACIÓ
1

Els preus públics són d’aplicació per la reproducció i comunicació pública de qualsevol tipus de document sobre el
qual l’Ajuntament de Girona en gestioni els drets d’explotació econòmica derivats de la propietat intel·lectual.

2

Els preus públics aprovats inclouen el cost de la reproducció. Les sol·licituds que no s’ajustin a la tipologia
aprovada s’estudiaran individualment i l’Ajuntament de Girona es reserva el dret de fixar el preu públic que
correspongui.

3

Els preus públics s’apliquen per a cada unitat documental simple o, en el cas de documents audiovisuals, per
fragment, amb fraccions de minut.

4

El pagament del preu públic per la cessió d'
originals no inclou les despeses derivades de la seva assegurança i
transport.

5

L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’exigir les acreditacions que corresponguin per a l’aplicació correcta de
les taxes i els preus públics: autoritzacions de tercers, assegurances, acreditació de docent o personal investigador,
etc.

El pagament dels preus públics NO EXIMEIX de:
-

El compliment de la normativa específica de l’Ajuntament de Girona sobre la reproducció i l’ús de documents
de l’Arxiu Municipal de Girona i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.

-

El pagament del cost de la reproducció, si aquesta no la pot assumir el mateix servei per raons tècniques.

-

El compliment de la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

A) REPRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS
1

Productes editorials
Comprenen qualsevol tipus de publicació, inclosos els mitjans de comunicació escrits, així com l’ús publicitari de
reproduccions de documents, ja siguin impreses o digitals.

186

2

1

Interior

45,35 €

2

Doble pàgina

75,00 €

3

Portada, contraportada

75,00 €

Productes audiovisuals i multimèdia
Comprenen qualsevol tipus de producció audiovisual (mitjans de comunicació, documentals, obres de ficció, espot
publicitari, etc.) i multimèdia en productes interactius, incloses les pàgines web.
1

Inclusió d’imatge en moviment o so

172,00 €

(preu del primer minut, següents reducció del 50%)
2
3

Inclusió d’imatge fixa

45,35 €

Altres usos públics
1

Cessió de documents originals per a exposicions: preu per unitat

45,35 €

2

Còpies murals o exposició de reproduccions

114,00 €

3

Projecció d’audiovisuals en exposicions: preu per títol o fragment

114,00 €

4

Projecció puntual d’audiovisuals: preu per títol o fragment per sessió

5

Opis publicitaris

172,00 €

6

Pòsters, articles de papereria i marxandatge

114,00 €

75,00 €

B) BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
1

L’exempció del preu públic no eximeix del cost de la còpia, que serà el de taxa que correspongui.

2

S’eximiran els preus públics, excepte l’import mínim equivalent al cost de reproducció, quan la reproducció i/o
comunicació pública tingui per finalitat:

3

-

L’ús privat.

-

L’ús per a la docència i la recerca.

-

La comunicació pública sense ànim de lucre.

L'
Ajuntament de Girona, previ estudi de cada cas, es reserva el dret d'
establir les bonificacions o exempcions que
consideri oportunes d’acord amb la finalitat de les reproduccions.
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
I. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
NATACIÓ ESCOLAR CURS 2014-2015. Aprovat per JGL de data 18/07/14
Natació per escoles bressol
Natació per centres d’educació infantil
Natació per centres d’ educació primària

666,83 € mòdul / any, 222,28 € mòdul/torn
834,03 € mòdul / any, 278,01 € mòdul/torn*
816,60 € mòdul / any, 272,20 € mòdul/torn*

* Les escoles del sector est, sector oest i del Pont Major tindran un 70% de descompte en els mòduls trimestrals per
tal de facilitar la seva participació en el programa.
ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES MUNICIPALS CURS 2014-2015 Aprovades per JGL de 18/07/14

Esquena sana

Preu
Abonats
145,62 €

Preu no
abonats
182,03 €

Manteniment training, to i GAC - 3 dies/setmana

167,67 €

209,59 €

Manteniment training, to i GAC - 2 dies/setmana

135,05 €

168,81€

Manteniment training, to, GAC + aerotó

145,62 €

182,03 €

Aerotò. Pavellons municipals

145,62 €

182,03 €

Aerotò. Centre escolar

85,56 €

106,95 €

Ioga – 2 dies/setmana (adults)

215,92€

269,90 €

Ioga – 2 dies/setmana (gent gran)

73,44 €

91,81 €

Pilates 1dia/setmana

86,37 €

107,96 €

Pilates 2 dies/setmana

172,74 €

215,92 €

Activitat física de manteniment

79,34 €

99,18 €

Escola de Tennis – 1.30 hores/sessió, 1 dia/setmana

165,98 €

207,47 €

Escola de Tennis – 1 hora/sessió, 2 dies/setmana

221,30 €

276,62 €

Escola de Tennis – 1.30 hores/sessió, 2 dies/setmana

332,14 €

415,18 €

89,00 €

89,00 €

Psicomotricitat

135,05 €

168,81 €

New dance

135,05 €

168,81 €

Gimnàstica dolça

35,80 €

44,75 €

Abdominals i estiraments (2 dies/setmana)

135,05 €

168,81 €

Abdominals i estiraments (1 dia/setmana)

67,52 €

84,40 €

Activitats

Activitat física terapèutica

ACTIVITATS AQUÀTIQUES CURS 2014-2015 Aprovats per JGL de data 18/7/2014
ACTIVITATS

FREQÜÈNCIA

PREUS
ABONATS

PREUS NO
ABONATS
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Activitat Aquàtica Prepart

10 sessions

83,84 €

104,80 €

Activitat Aquàtica Prepart

11 sessions

92,22 €

115,28 €

Activitat aquàtica per a nadons

10 sessions

118,48 €

148,10 €

Activitat aquàtica per a nadons
Familiarització, iniciació i perfeccionament
per a infants i joves
Escola Aquàtica 1 i 2 per a joves d’11 a 17
anys
Iniciació, intermig i perfeccionament adults

11 sessions

130,33 €

162,91 €

1 dia/setmana

112,54 €

140,68 €

2 dies/setmana

157,32 €

196,65 €

1 dia/setmana

112,54 €

140,68 €

Clínic de natació

1 dia/setmana

177,04 €

221,30 €

Activitat aquàtica terapèutica

1dia/setmana

177,04 €

221,30 €

Aquafitness per a adults

2 dies/setmana

179,55 €

224,43 €

Iniciació gent gran

1 dia/setmana

41,18 €

51,47 €

Hidrogimnàstica gent gran

1 dia/setmana

41,18 €

51,47 €

Hidrogimnàstica gent gran

2 dies/setmana

82,35 €

102,94 €

II. EDUCACIÓ
RECURSOS EDUCATIUS Curs 2014-2015 Aprovats per JGL 28/07/14
Preu
Teatre General Bàsic:
alumne/1a. sessió
4,60 €
alumne/més sessions
6,00 €
Música:
Cicle d'
audicions a l’aula 1r. P
125,00 €
Cicles de concerts auditori 3r-6è P
7,00 €
Concerts a l’auditori 1r-4t ESO
4,00 €
Fama, Grona
300,00 €
Cinema:
Mostra cinema d'
animació EI CI
2,50 €
L'
escola al cinema CM CS
2,75 €
Tallers/Visites
2,75 €
La màgia de l’animació
116,00 €
Promoció lectura i escriptura
55,00 €
Nit d’estels
65,00 €
Creativitat
9,00 €
La Nave va
175,00 €
Llegendes realitat augmentada
125,00 €
Activitats amb educador/a
32,00 €
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Preu reduït
3,45 €
4,50 €
93,75 € grup/cicle
5,25 € alumne/cicle
3,00 € alumne/sessió

1,90 € alumne/sessió
2,10 € alumne/sessió
2,10 € alumne/sessió
87,00 € grup
grup
grup
alumne
grup
grup
grup/hora

ESCOLES BRESSOL Curs 2014-2015 Aprovats per JGL de 14/03/2014
Servei escola i menjador, preus segons els llindars de renda:
Quota
escola

60€

80€

100€

120 €

140€

160€

180€

Quota
matins*

40€

55€

70€

85€

100€

115€

130€

2€

2,65€

3,3€

4€

4,65€

5,3€

6 €/dia

Quota
menjador

fins
7814
9377
11252
13503
16203
19444
a partir de
19444
2
fins
10262
12314
14777
17732
21278
25534
a partir de
25534
3
fins
12172
14606
17527
21033
25239
30287
a partir de
30287
4
fins
13813
16575
19890
23868
28642
34370
a partir de
34370
5
fins
15397
18477
22172
26606
31928
38313
a partir de
38313
6
fins
16895
20274
24329
29195
35034
42041
a partir de
42041
7
fins
18383
22060
26472
31767
38120
45744
a partir de
45744
8
*Els preus del servei de matins només s’aplicaran per les places ofertes d’aquesta modalitat (de 9h a 2h).
Servei bon dia:
Servei de 8 a ¾ de nou del matí, fixes
Servei de 8 a ¾ de nou del matí, eventuals

30 €/mes
3 €/dia

PUBLICACIONS
Col·lecció documents educatius i culturals núm. 8 (residus)
Col·lecció documents educatius i culturals núm. 14 (F i T)
Col·lecció Fem Ciutat
Col·lecció Girona, itineraris
Dossier de treball
III. ACTIVITATS CENTRES CÍVICS
Aprovats per Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2014
CENTRE CÍVIC ONYAR
Programació pròpia:
Anglès infantil “juguem en anglès”
Art floral

100 €
12 €
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Gimnàstica per a la gent gran
Patronatge de vestits de paper per a gent gran
Costura i patronatge xarxa de dones
Fotografia digital iniciació
Funky infantil
Monogràfic decoupage
Monogràfic scrapbook
Taller de cajón
Taller de maquillatge per a joves
Creixement personal. Al mal tamps bona cara
Dolç i salat de fires
Dolç i salat de Nadal
Dolç i salat de quaresma
Taller de ratafia

30 €
50 €
50 €
50 €
20 €
12 €
12 €
30 €
12 €
25 €
12 €
12 €
12 €
10 €

CENTRE CÍVIC PONT MAJOR I PEDRET
Programació pròpia:
Centre Cívic de Pont Major
Explorart nadons. Pintura i psicomotricitat
Explorart infantil 3 a 5 anys
Curs de dibuix i pintura per a adults
Curs de massatge per a nadons
Taller creatiu. El llibre de la teva vida
Taller de còmic
Curs d’hort senzill i productiu
Curs d’artteràpia per a gent gran (€/quatrimestre)

110 €
120 €
160 €
32 €
90 €
95 €
95 €
10 €

Centre Cívic Pedret
Curs de conversa de francès.
Curs de zumba junior
Gimnàstica per a gent gran

100 €
95 €
30 €

CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA
Programació pròpia:
Curs de pintura per a adults
100 €
Curs de dibuix per a adults
90 €
Taller de joiera artística
100 €
Curs de gimnàstica de manteniment
75 €
Curs d’escacs. Inici per a infants
10 €
trimestre
Curs d’escacs. Inici per a adults
10 €
trimestre
Inspira’t, expressa’t i gaudeix amb la ceràmica
135 €
Vine i balla amb ells
50 €
família
Taller de restauració, tècniques decoratives i reciclatge de mobles: reinventa la teva llar.
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25 €
Gimnàstica prenatal (gener a març)
25 €
Gimnàstica prenatal (abril a juny)
20 €
Gimnàstica postnatal amb nadons de 0 a 1 any (gener a març)25 €
Gimnàstica postnatal amb nadons de 0 a 1 any (abril a juny) 20 €
Taller per a pares i fills d’aeromodelisme
25 €
Redueix les teves factures en temps de crisi
5€
Taller de petites reparacions domèstiques
5€
CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS
Programació pròpia:
Iniciació a la fotografia
Fotografia iniciació. Bases tècniques i estètiques
Dansa i expressió corporal. Infants I
Dansa i expressió corporal. Infants II
Curs calaix creatiu de plàstica infantil.
Taller de ioga amb nadons (11 sessions)
Taller de ioga amb nadons (16 sessions)
Taller de ioga per a embarassades (11 sessions)
Taller de ioga per a embarassades (16 sessions)
Perdem la por. Anglès per a principiants
Curs d’escriptura creativa (11 sessions)
Curs d’escriptura creativa (12 sessions)
Curs poesia empàtica (8 sessions)
Iniciació a la fotografia
Curs fotografia nivell 2: tècnica
Curs massatge amb nadons
Monogràfic “remiendus” de la llar, fes-ho tu mateix
Curs massatge amb nadons
Curs poesia empàtica

55 €
80 €
95 €
95 €
120 €
55 €
75 €
55 €
75 €
100 €
50 €
60 €
35 €
55 €
80 €
65 €
35 €
65 €
35 €

CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU
Programació pròpia:
Taller expressió plàstica (6 a 10 anys)
Taller expressió plàstica. Propostes creatives joves i adults
Curs de filosofia a l’abast
Cafès filosòfics

100 €
150 €
10 €
10 €

CENTRE CÍVIC TER
Programació pròpia:
Bricolatge bàsic de supervivència
Tauletes i família. Aplicacions per apredre
Alternatives quotidianes de consum responsable

48 €
10 €
50 €

família
o 13 hores tasques comunitàries
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Gimnàstica postpart
Introducció al massatge

25 €
5€

CENTRE CÍVIC BARRI VELL – MERCADAL
Programació pròpia:
Massatge per a nadons
Pre-dansa
Let’s dancing
Curs dibuix i pintura. Iniciació
Curs dibuic i pintura. Intermedi
Arquixics. Taller per a petits arquitectes

135 €
72,50 €
82 €
186 €
198 €
110 €

IV. SERVEIS SOCIALS, COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ
SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN I LES
DEPENDÈNCIES.
Servei d'atenció personal
Intervals
0 a 1/3 IRSC
1/3 IRSC a ½ IRSC
½ IRSC a IRSC
IRSC a 1,5 IRSC
1,5 IRSC a 2 IRSC
Més de 2 IRSC
Preu íntegre

Aportació usuari/ària
Gratuït
15% del preu íntegre
30% del preu íntegre
45% del preu íntegre
60% del preu íntegre
100% del preu íntegre
16,75 €/hora

Servei d’atenció a la llar
Intervals
0 a 1/3 IRSC
1/3 IRSC a ½ IRSC
½ IRSC a IRSC
IRSC a 1,5 IRSC
1,5 IRSC a 2 IRSC
Més de 2 IRSC
Preu íntegre

Aportació usuari/ària
Gratuït
20% del preu íntegre
40% del preu íntegre
60% del preu íntegre
80% del preu íntegre
100% del preu íntegre
13,40 €/hora

SERVEI DE CATERING
Intervals
Fins a ½ IRSC
½ IRSC a IRSC
IRSC a 1,3 IRSC
1,3 IRSC a 1,5 IRSC
Més de 1,5 IRSC
Preu íntegre
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Àpat Bàsic
20% del preu íntegre
40% del preu íntegre
60% del preu íntegre
80% del preu íntegre
100% del preu íntegre
7,55 €

Àpat Complet
20% del preu íntegre
40% del preu íntegre
60% del preu íntegre
80% del preu íntegre
100% del preu íntegre
8,25 €

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
Intervals
Fins a ½ IRSC
½ IRSC a 1 IRSC
1 IRSC a 1,3 IRSC
1,3 IRSC a 1,5 IRSC
Més de 1,5 IRSC
Preu íntegre

Terminal
20% del preu íntegre
40% del preu íntegre
60% del preu íntegre
80% del preu íntegre
100% del preu íntegre
7,31 €/mes

SERVEI DE MENJADOR
Dinar
Dinar i sopar

3,00 €
5,00 €

SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA EN EL MARC DE LA LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
Servei d'atenció personal
Intervals
Fins a 1 IRSC
D’1 a 1,5 IRSC
D’1,5 a 2 IRSC
Més de 2 IRSC
Preu íntegre

Aportació usuari/ària
20% del preu íntegre
50% del preu íntegre
80% del preu íntegre
100% del preu íntegre
16,75 €/hora

Servei d’atenció a la llar
Intervals
Fins a 1 IRSC
D’1 a 1,5 IRSC
D’1,5 a 2 IRSC
Més de 2 IRSC
Preu íntegre

Aportació usuari/ària
20% del preu íntegre
50% del preu íntegre
80% del preu íntegre
100% del preu íntegre
13,40 €/hora

La capacitat econòmica sobre la que s’han d’aplicar els barems de SADDEP, s’obté restant dels ingressos anuals de la
persona beneficiària, la garantia d’ingressos, valorada en una vegada l’IRSC* (7.967,73 € és l’IRSC 2014).
* IRSC: índex de renda de suficiència de Catalunya.
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PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE L’ÀREA DE CIUTADANIA
I. SOSTENIBILITAT I ATENCIÓ CIUTADANA
Subministrament de cubells normalitzats per a la recollida d’escombraries:
90 litres
120 litres
240 litres
360 litres
90 litres per vidre amb mecanisme d’elevació:

43,25 €
47,70 €
61,50 €
92,25 €
87,95 €

Ús de la Deixalleria pels titulars d'
activitats econòmiques:
Tipus de residu

Preu

Voluminosos
Plàstics i porexpans
Pneumàtics turisme o motocicleta
Pneumàtics vehicle pesant
Matalassos
Runa neta
Runa bruta
Runa molt bruta
Poda
Envasos comercials
Envasos de residus especials
Vidre pla o laminat
Pastosos (pintures, dissolvents...)
Dissolvents (líquids de cotxe, neteja,
bricolatge...)
Aerosols buits
Aerosols plens

12,25 €/m3
12,25 €/m3
3,65 €/unitat
4,90 €/unitat
14,70 €/unitat
11,05 €/m3
22,05 €/m3
36,75 €/m3
12,25 €/m3
12,25 €/m3
0,0430 €/litre
1,25 €/unitat
1,50 €/quilo
1,15 €/quilo
1,90 €/quilo
3,80 €/quilo

II. POLICIA MUNICIPAL
1.Proves de contrast de les mostres obtingudes per infraccions al Reglament General de Circulació
relatives al consum de drogues i alcohol:
130,00€
2. Anàlisis de substàncies intervingudes:

130,00€
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SERVEIS DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
I. PRODUCTES CARTOGRÀFICS
PAPER
A0
A1
A2
A3
A4
Ortofotomapa - paper fotogràfic A0

Preu
29,15
20,00
12,00
6,60
Sense cost
37,80

Qualsevol petició fora del que aquí s'
estableix es valora com a encàrrec específic segons el criteri
preu/hora més el cost corresponent de la cartografia (1 hora = 62,55€).
II. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
II.1. DVD promoció de la ciutat

6,00 €

II.2. Aula gastronòmica :
a) Ús de l’espai:
1. Mitja jornada (màxim 5 hores)
2. Jornada completa (màxim 10 hores)
(Increment de 31€ per hora extra addicional)
b) Ús de l’equipament de cuina, electrodomèstics i utensilis:
1. Mitja jornada (màxim 5 hores)
2. Jornada completa (màxim 10 hores)
c) Activitats:
1. “Del camp a la cuina” i “Del mar a la cuina”
2. “Compro i cuino”
3. “Alimentació i salut”
4. “Petit xef”
d) Monitoratge o personal de suport propi de l’Ajuntament:
1. Dies laborables de 8 a 17 hores
2. Deis laborables a partir de les 17 hores
3. Dissabtes

310,00 €
463,50 €
103,00 €
154,50 €
21,00 €
31,00 €
21,00 €
8,00 €
21,00 €/hora
41,50 €/hora
41,50 €/hora

Servei de compra de productes per l’activitat a realitzar a l’Aula gastronòmica 21 € (exclòs el preu del producte).
Les despeses suplementàries que comporti l’ús de l’aula per a la realització d’activitats complementàries a les
anteriors a petició de les persones interessades, es repercutiran com a despeses addicionals.
II.3. Turisme i comerç, merxandatge:
a)
b)
c)
d)

Bosses
Bosses preu majorista
Pòsters
Barrets napoleònics

4,70 €
4,15 €
1,60 €
2,10 €

III. REPOSICIÓ DE PAVIMENTS I SIMILARS
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1. Els reintegraments per les despeses de reconstrucció de les obertures o remocions de paviments s'
ajustaran a les
següents bases:
a) Tant l'
obertura de rases, objecte d'
aquesta Ordenança com qualsevol especial aprofitament que porti aparellada la
depreciació o destrucció, o desarranjament temporal de les obres o instal·lacions municipals, estaran subjectes al
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i
conservació, sense perjudici de les taxes que pugui donar lloc amb subjecció a l'
establert en aquestes bases.
b) La reposició de paviments de calçades i voreres destruïdes s'
efectuarà sempre amb càrrec a l'
interessat, mitjançant el
contractista concessionari de la reposició dels paviments de la via pública, o segons el sistema vigent en cada moment.
c) Els treballs a càrrec de l'
interessat per l'
obertura de rases, cates, i reposició dels paviments, tant a les vies públiques
com a les voreres, hauran d'
ésser visades totes elles pel tècnic municipal i a càrrec exclusiu de l'
interessat, segons
liquidació que es practicarà.
2. Els beneficiaris els quals es refereixen els apartats anteriors estaran subjectes al dipòsit previ per respondre de les
obligacions adquirides.
3. Per determinar la quantitat a satisfer s'
aplicarà el següent:
ÍNDEX DE PREUS UNITARIS
1. ARRANCAMENTS

EUROS

1.1. Un m2 de paviment de rajoles en voreres fins a 10 cm de gruix, amb extracció de productes a la vorada i transport a l'
abocador:
8,10
1.2. Un m2 de paviments de llamborda de pedra en sec, asfalt-pobre, paviments trencats, i transport de productes sobrants a
l'
abocador:
8,15
1.3. Un m2 de paviments especials, asfalt, llambordes, sobre paviments de formigó, fins a 20 cm de gruix i transport a l'
abocador:
16,05
1.4. Un m. lineal arrencament i arreplega de voreres:
1.5. Unitat d'
arrencament d'
embornal pedra tipus “GIRONA", neteja i arreplega:
1.6. Un m2 d'
arrencament de paviment col·locat a dalt del farciment de terres en espera de la reposició:

3,50
13,40
2,20

1.7. Un m3 de repicat de terres per efectuar la reposició:

32,90

1.8. Un m3 de terres en calçada per efectuar la reposició:

32,90

1.9. Un m3 de càrrega manual i transport a l'
abocador de terres de repicat:

17,70

1.10. Un m. lineal de tall a màquina per perfilar la cata o rasa amb asfalt o formigó:

3,10

2. COL·LOCACIONS
2.1. Un m. lineal de col·locació de vorera recuperat de l'
arrencament o nou, subministrament a part:

9,90

2.2. Unitat de col·locació d'
embornal recuperat de l'
arrencament o nou, subministrament a part, tipus "GIRONA":
92,40
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2.3. Un m. lineal de subministrament i col·locació de tub de fibrociment de 160 cm de diàmetre:

6,60

2.4. Un m3 subministrament i col·locació de formigó en proteccions i reforços:

97,50

2.5. Un m2 de col·locació de llambordes de pedra recuperades de l'
arrencament amb morter c.p. i rejuntats:

25,50

2.6. Un m2 de lloses de pedra recuperades de l'
arrencament amb morter de c.p. i rejuntats:

36,70

2.7. Un m2 de col·locació de pedra cantell de riu recuperades de l'
arrencament amb morter de c.p. i rejuntats: 35,90
2.8. Un m2 de col·locació de rajoles especials de 15x15 i 20x20 (subministrament a part):

22,00

2.9. Un m2 de col·locació de rajoles especials de 40x40, (subministrament a part):

22,10

2.10. Un m2 de rajoles especials de 50x50 (subministrament a part):

25,75

2.11. Un m2 de lloses de pedra nova (subministrament a part):

36,70

3. REPOSICIONS (inclou subministraments)
3.1. Un m2 de paviment de formigó HA 20 de 10 cm de gruix:

12,55

3.2. Un m2 de reposició de rajoles de 20x20 PANOTS de color gris:

23,90

3.3. Un m2 de reposició de rajoles de 40x40 de grava rentada de color gris:

34,25

3.4. Un m2 de reposició d'
aglomerat asfàltic en fred, prèvia preparació de la base i compactat:

20,35

3.5. Un m2 de reposició de rajoles de 30x30 de grava rentada de color gris "ESPECIAL GIRONA":

31,20

3.6. Un m2 de reposició de 25x25, 30x30 i 40x40 cm, acanalades:

31,20

3.7. Un m2 de reposició de paviments de formigó HA 25 fins a 10 cm de gruix acabats i revocats:

17,15

3.8. Un m2 de reposició de paviments de formigó HA 25 de 10 cm, acabat, arrebossat de xapa c.p. ruletejat:

20,55

3.9. Un m. lineal de formació de rigola de 0,25x0'
25 amb formigó encofrat de HA 25 c.p.:

8,00

3.10. Un m. lineal de col·locació de rajoles de 40x20 sobre rigola de formigó:

6,50

3.11. Un m3 de subministrament i col·locació de grava per farciment o estès:

23,20

3.12. Un m2 de reposició d'
aglomerat asfàltic en calent prèvia recuperació de la base i compactat:

22,05

3.13. Un m2 de reposició de paviment de llosa de pedra

75,00

NOTA: Quan es tracti de treballs o materials no inclosos a l'
anterior relació, el dipòsit i/o la quantitat a satisfer serà valorada pels
serveis tècnics municipals.
4. PREUS UNITARIS DE MATERIALS
4.1. M. lineal de vorera de pedra natural calcària de 15 cm d'
amplada:
4.2. M. lineal de vorera de formigó prefabricat de 15x28 cm:
4.3. Unitat embornal sifònic de formigó prefabricat amb reixeta de fosa:

16,00
4,70
187,30
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4.4. Unitat llamborda de granet:

3,50

4.5 M3 de sorra rentada:

16,00

4.6. M3 de grava calcària de pedrera:

14,60

4.7. Ml. tub de formigó reforçat de 40 cm diàmetre:

12,90

4.8. Ml. tub de formigó reforçat de 50 cm diàmetre:

15,15

4.9. Ml. tub de formigó reforçat de 60 cm diàmetre:

21,60

4.10. M2 panot de formigó rentat a l'
àcid de 30x30x4 cm gris fosc:
4.11 M2 panot de formigó rentat a l'
àcid de 30x30x4 cm de fons blanc:

7,67
10,20

5. ALTRES PREUS UNITARIS FREQÜENTS
5.1. Hora mà d'
obra peó:

16,53

5.2. Hora ma d'
obra oficial:

19,45

5.3. M3 formigó dosificació HA 15::

71,90

5.4. M3 formigó dosificació HA 20:

76,75

5.5. Hora compressor i 2 martells:

9,95

5.6. Hora compressor petit:

5,00

5.7. Kg ciment adhesiu:

2,50

5.8. Kg ciment porland:

2,25

NOTA: Els anteriors preus unitaris multiplicats convenientment per les unitats d'
obra efectuades i degudament sumats
produiran el "Pressupost d'
execució material". Aquest pressupost d'
execució material s'
incrementarà amb les càrregues
generals d'
estructura (despeses generals, imprevistos, benefici industrial), que s'
avaluen en un 22%, el qual donarà el
"Pressupost d'
execució per contracte". L'
IVA s'
aplicarà sobre el pressupost d'
execució per contracte.
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NOTA FINAL
Les presents Ordenances Fiscals van ser aprovades provisionalment pel Ple Municipal en sessió extraordinària del
dia 27 d’octubre de 2014, aprovades definitivament pel Ple Municipal en sessió ordinària del dia 15 de desembre de
2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm 246 del dia 29 de desembre de 2014.
Els Preus públics recollits en aquesta Ordenança han estat aprovats al llarg de l’any per Decrets de l’Alcaldia i en
les corresponents Juntes de Govern Local per les diferents àrees.
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