EDICTE
El Ple de la Corporació Municipal celebrat el dia 25 d’octubre de 2011, va aprovar
provisionalment, la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici
2012.
L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 214 de 9 de
novembre de 2011, pel període de 30 dies, sense que en l’esmentat període s’hagin presentat
reclamacions.
Per això l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article
17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4t. de l’esmentat article 17, es fa públic
el text íntegre definitiu de les creacions i modificacions d’ordenances aprovades, que tot
seguit es descriuen:
PRIMER: Aprovar definitivament la imposició de la nova Ordenança fiscal número 23,
Reguladora del Preu públic per a la utilització de locals de titularitat Municipal, que s’adjunta
a aquesta proposta, com Annex 1.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals i preus públics
següents:
A) ORDENANÇA FISCAL numero 16, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ:
S’ afegeix un nou apartat, el número 4, a l’ article 45è “ Normes generals”, de la secció 5ª,
Ajornaments i Fraccionament del pagament, que quedarà redactat com segueix:
4. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, si així es
sol·licita, dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, el fraccionament en dos
terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no obstant, aquesta previsió no serà
d’aplicació respecte d’aquells tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en període
voluntari,per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
Les persones interessades, que durant l’exercici en curs no ho tinguin domiciliat, es podran
acollir a aquesta modalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària d’import igual
o superior a 90 €, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de la
domiciliació bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’ esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de l’ ingrés o
a l’òrgan en el que s’hagi delegat la gestió i recaptació del tribut, un mes abans que s’iniciï el
termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i
posteriors exercicis tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de
l’exercici en curs.
Si l’ incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es
facilitarà document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’
esmentat període de pagament.
Si l’ incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària,
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’ esmentat
incompliment.
B) IMPOSTOS:
1. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
A) Es modifiquen els punts 4 i 5 de l’article 5è EXEMPCIONS, que quedaran redactats
com segueix:
4. Estaran exempts els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 6,55€.
5. Estaran exempts els béns de naturalesa rústica, en el cas que per a cada subjecte
passiu la seva quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el
municipi sigui inferior a 10,90€.
B) Es modifica l’article 7è TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà redactat com
segueix:
1. Els tipus de gravamen general aplicables a aquest Municipi, seran els següents:
a) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústica el 0,89%.
b) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 1,06%.
c) Quan es tracti de béns immobles de característiques especials el 1,06%.
2. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
A) Es modifica l’article 7è TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà redactat com segueix:
En qualsevol tipus de construcció, instal·lació i obra: s’aplicarà: 3,40%.
B) Es modifica l’article 8è QUOTA I BONIFICACIONS
1. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen
2. No obstant lo establert a l’apartat anterior, s’estableixen els criteris de valoració
d’obres mínims, que s’hauran de complir a efectes de la liquidació:

2.1. Obres d’urbanització:
- Carrers fins a 8 metres ...........................

202,75€/ml.

- Carrers fins a 12 metres.........................

289,75€/ml.

- Carrers de més de 12 metres

376,55€/ml.

..................

2.2. Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública:
- De formigó..........................................14,45€/m2.
- De panot.............................................. 32,60€/m2.
- D’asfalt ...............................................18,25€/m2.
2.3. Desmunt o terraplenat en solars excepte en cas d’efectuar estructures contigües:
- Per desmunt o terraplenat......................

4,45€/m3.

2.4. Neteja de runes i vegetació en solars o finques:
- Desbrossament sense moviment terres........

4,80/m3.

2.5. Construcció de piscines:
383,80€/m2.

- Per la construcció de piscina ..........

2.6. Paret de tanca de solars i finques d’1,80 metres d’alçada:
- Massissa

............................................... 108,65€/ml.

- De reixat metàl·lic

................................. 108,65€/ml.

- Mixta (Obra - reixat)

................................. 181,05€/ml.

- Filat

....................................................

40,102€/ml.

2.7. Revestiments i tractaments de façanes sense modificar l’estructura ni la
composició:
- Revestiment i tractament façanes

........... 22,05€/m2.

2.8. Arranjament o substitució de cobertes sense modificar l’estructura ni la
composició:
- Plana transitable...................................

60,10€/m2.

- Plana no transitable..............................

14,50€/m2.

- Inclinada de teula.................................

47,10€/m2.

2.9. Col·locar el canaló o baixant de recollida d’aigües pluvials:
- De fibrociment .......................................

25,40€/ml.

- De PVC .................................................

13,15€/ml.

2.10. Xemeneia de tipus domèstic o col·lectives, no industrials:
- Xemeneies

........................................................ 21,80€/ml.

2.11. Pavimentació de patis, voreres i similars en interiors de finques:
- Pavimentació interior finques ........................

15,75€/m2.

2.12. Treballs de decoració i/o interiorisme sense afectar l’estructura amb
modificacions de la distribució interior:
- Decoració i/o interiorisme

.......................

398,25€/m2.

2.13. Treballs de decoració i/o interiorisme que no afectin l’estructura i sense
modificacions de la distribució interior:
- Decoració i/o interiorisme

..............................

410,05€/m2.

2.14. Reforma de cuines i/o banys substituint paviments, revestiments de parets i
armaris i/o sanitaris:
- Reformes

.................................................

579,30€/m2.

2.15. Paviments interiors, reparacions o substitucions i de nova planta:
- Paviments interiors

..........................................

29,10€/m2.

2.16. Col·locació en cel ras:
- Col·locació cel ras

.........................................

23,25€/m2.

2.17. Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors:
- Revestiments

................................................

29,10€/m2.

2.18. Treballs de construcció i/o modificació d’obertures:
- Obertura nova ................................................

557,35€/m2.

- Modificació obertura .....................................

305,70€/m2.

3. Als pressupostos dels projectes visats se’ls aplicarà un coeficient de l’1,20.
3. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 - IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
A) Es modifica l’article 10è “ QUOTA TRIBUTÀRIA” que quedarà redactat tal com
segueix:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys, el 30,00%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el 30,00%.
c) Els increments de valor generats en un període fins a quinze anys, el 30,00%.
d) Pels increments de valor generat en un període fins a vint anys, el 28,95 %
4. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES:
A) Es modifica el punt 2 de l’Article 6è - Quota Tributària que quedarà redactat tal com
segueix:
2) Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient esmentat en l’apartat anterior
s’estableixen els següents coeficients de situació, per la ubicació del local on radiqui
l’activitat, segons el següent escalat:
a) Situats en carrers qualificats de 1ª categoria: 2,68.
a.1) Aquests carrers de 1ª categoria són: la Ctra. 260
b) Situats en carrers qualificats de 2ª categoria: 2,52.
b.1) Els carrers de 2ª categoria, són els de la resta del municipi que no estan
inclosos als de 1ª categoria.
C) TAXES:
1. Ordenança fiscal número 6: Reguladora de la Taxa sobre Documents Administratius.
A) Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 2” Fet imposable” , referent a la no subjecció

B) Es modifica l’Article 7è. TARIFA que quedarà redactat com segueix:
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
DOCUMENT

TARIFA
2012

1

Altes, baixes i alteracions en el padró

1,00

2

Certificacions d’empadronament

1,00

3

Declaracions jurades, autoritzacions paternes compareixences

1,00

NOTES: Els certificats d’empadronament expedits a les Oficines Municipals, necessaris
per a l’obtenció d’ajuts a les famílies o necessaris per a expedients tramitats en la pròpia
oficina, seran gratuïts.
Epígraf segon. Certificacions i compulses
DOCUMENT

TARIFA
2012

1

Certificació de documents i d’acords municipals

4,40

2

Certificació sobre senyals de trànsit i altres

4,40

3

Diligència de confronta de documentació,

4,40

per cada diligència de més

0,50

Per bastanteig de poders, a efectes de fora de l’oficina municipal

18,45

4

Epígraf tercer: Documents expedits o estesos per les oficines municipals:
DOCUMENT
1

TARIFA 2012

Informacions testificals:
Certificacions i informes d’expedients, compareixences davant
l’alcaldia i altres documents semblants

4,40

2

Fotocòpies A4, per cada una

0,20

3

Fotocòpies A3, per cada una

0,30

4

Enviar Fax

0,95

5

Rebre Fax

0,50

6

Per tràmit de liquidació de plusvàlues

61,80

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme i instal·lacions i obres:
DOCUMENT

TARIFA 2012

1

Informes tècnics, a part d’un expedient

35,65

2

Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis

73,45

3

Certificacions urbanístiques a tercers

73,45

4

Informes sobre característiques de terrenys

73,45

5

Expedients concessió de rètols, mostres, etc.

9,85

6

Autorització d’instal·lacions de grues, contenidors i semblants

36,75

7

Autorització per pintar la façana

3,00

8

Còpies de plànols del PGOM

36,75

9

Cèdula urbanística

73,45

10

Llicència parcel·lacions i segregacions , per cada m2 de finca

0,25

11

Expedients d’obres menors

26,30

12

Expedients d’obres majors

110,25

13

Llicència 1ª. Ocupació, per cada habitatge

41,60

14

Concessió d’autorització, tendalls i semblants

12,20

15

Expedient concessió llicència de taxis

36,75

16

Pròrrogues de llicències

36,75

Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
DOCUMENT
1

Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat

TARIFA
2012
7,35

2. Ordenança fiscal número 7: Reguladora de les llicències mediambientals
A) Es modifica l’Article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA que quedarà redactat com segueix:
Article 7. Quota tributària:
1. Tramitacions de les activitats (inclou l’ informe de seguretat en cas d’incendi en
activitats de l’annex III i innòcues ) i canvis substancials:

Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de
local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que
requereixen disposar d’una nova llicència.
La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de
6 de juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 7è d’aquest mateix article
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I

- autorització

858,46 €

ANNEX II

- llicència ambiental

858,46 €

ANNEX III

- règim comunicació (*)

634,60 €

INNOCUES

- règim comunicació (*)

487,23 €

(*) la taxa inclou la primera visita de comprovació.
2. Controls periòdics de les activitats i adequacions:
Sol·licitud presentada per adaptar a la nova normativa en vigor una activitat ja existent.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I (*)

152,14 €

ANNEX II

705,89 €

ANNEX III

389,72 €

INNOCUES

207,91 €

(*) no inclou la inspecció
3. Canvi de titular d’ una activitat
Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha traspassat.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I

65,93 €

ANNEX II

65,93 €

ANNEX III

65,93 €

INNOCUES

65,93 €

4. Canvi no substancial d’activitat:
Sol·licitud presentada per incloure en la llicència preexistent, l’ampliació i/o modificació que
es fa en una activitat, sense que això suposi un canvi substancial.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I

65,93 €

ANNEX II

65,93 €

ANNEX III

65,93 €

INNÒCUA

65,93 €

5. Control periòdic i revisió de llicència:
Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les
determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I (*)

152,14 €

ANNEX II

705,89 €

ANNEX III

389,72 €

INNOCUA

207,91 €

(*) no inclou la inspecció
6. Control inicial d’activitat:
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de
l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a
l’autorització o llicència ambiental.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX II

705,89 €

ANNEX IV

705,89 €

ANNEX III

231,12 €

INNOCUES

142,06 €

7. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
CONCEPTE
Llicència municipal

959,59€

Règim comunicació

895,21€

8. Altres actuacions relacionades amb activitats:
CONCEPTE
Informes d’assistència i canvis no substancials

95,00 €

Sonometries nocturnes

259,05 €

Sonometries diürnes

175,10 €

Segones i successives comprovacions (annex II i III)

126,80 €

Segones i successives comprovacions (innòcues)

81,41€

Certificats

40,33€

9. Informes de seguretat en materia d’incendis:
CONCEPTE
Informes lligats a obra nova

227,70€

Informes lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra)

95,00€

3. Ordenança fiscal número 8: Reguladora de la Taxa sobre El Cementiri Municipal:
A) Es modifica l’article 6è. Quota Tributària, i quedarà redactat tal i com segueix:
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
-

La concessió de nínxols nous:
CONCEPTE

Concessió de nínxol nou
Concessió de sepulcre
Concessió de fossa (3 anys)

PERPETU (50 anys)
683,55
Preu de cost real
0,00

5 anys
109,20
0,00

- La concessió de nínxols usats s’efectuarà a un 30% de rebaix del preu dels nous.

- El rescat de nínxols del cementiri municipal es fixa el preu rescat en un 40% del preu de
venda dels nínxols nous.
Altres serveis:
CONCEPTE

QUOTA 2012

Cànon anual de conservació de nínxol
Cànon anual de conservació de sepulcre
Cànon anual de conservació de mausoleu

11,75
37,75
75,20

Canvi de nom del titular d'un nínxol
Canvi de nom del titular d'un sepulcre
Canvi de nom del titular d'un mausoleu

11,40
45,30
75,60

Trasllat de restes cadavèriques de fora
Trasllat de restes intern (mateix cementiri)

18,90
11,40

Expedició del títol de concessió
Altres anotacions en el títol

7,60
4,55

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari,
si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura quedi
completament lliure, i totes les operacions vagin a càrrec de l’Ajuntament i la sepultura
desocupada reverteixi gratuïtament al seu favor.
4. Ordenança fiscal número 9: REGULADORA DE LA TAXA SOBRE
CLAVEGUERAM.
A) Es modifica el punt a) de l’article 5è Quota Tributària, que queda redactat com
segueix:
a) L’ import del dret de connexió serà de 122,50€.
B) S’afegeix nou apartat b) a l’article 5è Quota tributària, que quedarà redactat com
segueix:
b) La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en base als m3 d’aigua facturats, amb la següent classificació:
CONCEPTE

QUOTA 2012

Habitatges ............................................. 0,113€/m3
Locals amb activitats comercials.......... 0,113€/m3

Locals amb activitats industrials........... 0,113€/m3
5. Ordenança fiscal número 10: REGULADORA DE LA TAXA SOBRE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
URBANS.
A) Es modifica l’apartat 3 de l’article 6è Quota Tributària, i quedarà redactat tal i com
segueix:
CONCEPTE

QUOTA 2012

EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a) Habitatges
b) Habitatges bonificats

121,90
60,95

EPÍGRAF 2. ACTIVITATS COMERCIALS
a) Oficines, Entitats financeres i assegurances
b) Perruqueries i Centres de Bellesa i similars
c) Establiments no dedicats a alimentació
d) Establiments de productes d'alimentació
e) Tallers, serveis i garatges
f) Bars i Cafeteries
g) Fondes i pensions
h) Restaurants i hotels

280,00
150,00
220,00
230,00
260,00
350,00
1.100,00
490,00

EPÍGRAF 3. ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
De 0 a 5.000Kg/any
De 5.001 Kg a 20.000Kg/any
Més de 20.000Kg/any

699,27
1.741,49
3.484,20

6. Ordenança fiscal número 13: GENERAL DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
A) Es modifica l’article 6è. Quota Tributària, en el punt 2, quedarà redactat tal i com
segueix:
2. Les tarifes de les taxes seran les següents:
a) Parades, barraques, casetes, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic
i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
QUOTA 2012
1. Per venda: llocs, parades i semblants
Mínim, per dia (fins 5 ml.)

4,45

Per cada ml d'excés de 5 ml, per dia

0,55

2. Espectacles i Atraccions
Espectacles i atraccions, de 0 a 5 m2, per dia

8,00

Per cada m2, d'excés de 5 m2, per dia

0,55

3. Atraccions Especials
Ocupació per muntatges no previstos, mínim

304,95

Si sobrepassa els 3 m d'alçada, 25% més d'increment

b) Per obres i instal·lacions:
QUOTA 2012
1. Per grues, carregadors i semblants, per m2 i dia

0,70

2. Per contenidors i semblants, per m2 i dia

0,95

3. Per runes, terres o material, per m2 i dia

2,75

c) Entrada de vehicles:
QUOTA 2012

A.- Entrada de vehicles amb rebaix o sense de vorera:
1.

6,00

En habitatges unifamiliars (2 vehicles de capacitat), per cada ml o fracció
(mínim de 3 ml)

2.

En habitatges plurifamiliars i garatges de pupil·latge, aparcaments
col·lectius i altres edificis amb entrada de vehicles, més de 2 vehicles
de capacitat, per cada vehicle o plaça (mínim de 3 ml)

B.- Entrada de vehicles amb rebaix o sense de vorera, i placa de
prohibició d’estacionament.

3,00

12.00

1.- En habitatges unifamiliars (2 vehicles de capacitat), per cada ml o fracció
(mínim de 3 ml)
2.- En habitatges plurifamiliars i garatges de pupil·latge, aparcaments
col·lectius i altres edificis amb entrada de vehicles, més de 2 vehicles
de capacitat, per cada vehicle o plaça (mínim de 3 ml)

6,00

__________________________________________________________________ _____________
C.- Reserva d’estacionament
Per cada ml o fracció (mínim de 3 ml)

18,00

d) Obertura de rases:
QUOTA 2012
- Amb reposició de paviments-asfalt, per cada ml

36,50

- Amb reposició de paviments - vorera amb panot, per cada ml

62,25

- Amb reposició de paviments - vorera de formigó, per cada ml

41,20

- Sense reposició de paviments, per cada ml

22,10

7. Ordenança fiscal número 15: SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE:
A) Es modifica l’article 7è Quota Tributària, que quedarà redactat com segueix:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Dret d’escomesa ...............144,85€
Subministrament Aigua Potable:
• Ús domèstic i agrícola:
° Fins a 27 m3/trimestre: 0,4768€/m3.
° Excés de 27 m3/trimestre:

0,5688€/m3.

• Ús industrial:
° Fins a 27 m3/trimestre:

0,4768€/m3.

° De 27 a 210 m3/trimestre:

0,5337€/m3.

° Excés de 210 m3/trimestre:

0,5896€/m3.

• Conservació de comptadors: ........ 0,7172€/comptador/mes.
8. Ordenança fiscal número 19: TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS
ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS
OBERTS AL PÚBLIC:
A) Es modifica l’article 7è Quota Tributària, que quedarà redactat com segueix:
S’estableixen les següents tarifes:

TIPUS ESTABLIMENTS/ACTE GRAVAT

PREU PER INSPECCIÓ
O INFORME 2012

Restaurants

163,05€

Bar-Restaurant

135,90€

Bar

108,70€

Carnisseria

163,05€

Alimentació general

108,70€

Peixateria

135,90€

Rostisseria i plats preparats

135,90€

Pastisseria

108,70€

Forn de pa

54,40€

Mercats ambulants i fires

27,15€

Tatuatges i pírcings

108,70€

Obertura establiments amb llicència sanitària

190,25€

Redacció informes tècnics

27,15€

9. Ordenança fiscal número 20: SERVEI DE MENJADOR, EXTRAESCOLARS I
ACOLLIDA ESCOLA:
A) Es modifica l’apartat B) SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR, que quedarà redactat
com segueix:
1. Dinar lactants

.................................................5,00€ /dia

2. Dinar grans:
a) Alumnes fix.................................................5,20€/dia
b) Alumnes esporàdics.....................................6,40€/dia
3. Berenars

...........................................................1,50€ /dia

NOTA: Les absències “comunicades” al servei , no es cobraran a partir del 3er dia.
TERCER.- Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexos vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
A Castellfollit de la Roca, 22 de desembre de 2011.
L’alcalde – president,

ANNEX

1

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat
amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca estableix el preu públic per a l’ús de les diferents
sales i dependències municipals, especificades en el reglament d’ús dels locals de titularitat
municipal.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús o aprofitament especial dels espais i locals
dels edificis municipals detallats en el reglament esmentat.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor dels quals
s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat municipal, o els que es beneficiïn de
l’aprofitament, si que es aquest es va dur a terme sense l’autorització corresponent.
Article 4t.- Quantia.
1- La quantia dels preus públics per la utilització de locals de titularitat municipal serà la
que es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent:

LOCAL
1. Església vella

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT
a) Casaments

b) Exposicions
artístiques

c) Altres activitats
puntuals

QUOTA
100,00€ veïns
empadronats al municipi
150,00€ altres
15% s/ import total
vendes i cessió d'una
obra de les exposades
250,00€/dia

DIPÒSIT/
FIANÇA

2. Local de la
Cooperativa
3. Centre cívic

4. Local de la
piscina

5,00€/hora
a) Festes i similars
b) Altres activitats

250,00€/dia
10,00€/hora

100,00 €

a) Festes i similars
b) Altres activitats

150,00€/dia
7,00€/hora

50,00 €

5. Pista poliesportiva
escola
a) Sense llum
b) Fitxa llum

30,00€/hora
1,00€/hora

NOTA COMÚ: L’Ajuntament podrà concedir una bonificació de fins el 10 % de la quota, en
el supòsit de tractar-se d’activitats d’interès local, en les sol·licituds efectuades per part de
persones i/o entitats del municipi sense finalitat de lucre. Aquesta bonificació s’avaluarà a
partir de cada sol·licitud presentada.
2- Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos, durant la realització dels actes o
activitats, per personal municipal.
3- El preu indicat inclou llum, calefacció i aire condicionat.
4- Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió
d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de
Govern Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost proporcional de
manteniment.
Article 5è.- Bonificacions
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions que a continuació
es detallaran, en funció del subjecte passiu que demana l’autorització, caràcter o finalitat de
l’activitat que es proposa desenvolupar i el seu grau d’interès públic, general i específic per
als veïns i residents al municipi.
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per l’interessat qui, a
l’efecte, aportarà la documentació que consideri adient.
1- Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organismes autònoms, les
societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, per actes
d’interès general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès pel municipi:
bonificació 100%.

2- Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb domicili en el
municipi de Castellfollit de la Roca, excepte si realitza activitats obertes al públic amb
cobrament d’entrada o quota; bonificació 100%.
3- Si el sol·licitant és una persona o entitat sense ànim de lucre que vol exposar la seva
obra a l’església/museu del municipi: bonificació 100%.
Article 6è.- Normes de gestió
1- La Liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa resolució en que s’autoritza
l’ús especial i haurà de fer-se efectiva, en tot cas, abans del inici d’aquest.
2- Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat.
3- Quan per causa de la utilització els béns municipals resultessin malmesos o amb
desperfectes, el titular de l’autorització, sense perjudici del pagament del preu públic
corresponent, restarà obligat al reintegrament total de les despeses de reconstrucció o
reparació dels danys causats.
4- L’Ajuntament emetrà un rebut acreditatiu del pagament.
Article 7è.- Obligació de pagament
1- L’obligació del pagament dels preus públics regulat en aquesta ordenança neix en el
moment de sol·licitar l’autorització d’ús dels espais o locals municipals.
2- Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant coneix l’estat del
equipament que sol·licita, i s’obliga en aquest acte a no fer cap reclamació l’efecte.
3- El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria
municipal.
Article 8è.- Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte
determinin, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i
preus públics i la resta de disposicions concordants.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el tràmit de publicació preceptiu i
transcorregut el termini establert en l’article 65.2, en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de
bases del règim local.
El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expressa

