EDICTE ORDENANCES FISCALS ANY 2010

El Ple de la Corporació Municipal celebrat el dia 14 de setembre de 2009, va aprovar
provisionalment, la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici
2010.
L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 205 de 26
d’Octubre de 2009 d’enguany, 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 4art. de l’esmentat article 17, es fa
públic el text íntegre de l’acord definitiu i el de les modificacions aprovades:
Les modificacions aprovades definitivament són les següents:
PRIMER: Aprovar definitivament la derogació de l’ordenança fiscal número 19, Reguladora
de la Taxa per a la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments
destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats,
i aprovar definitivament la imposició de la nova ordenança fiscal número 19, Reguladora de
la Taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als
establiments oberts al públic, que s’adjunta com annex.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals i preus públics
següents:
A) 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.
5.

Estaran exempts els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 6,20€.
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 10,35€.

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 0,842%.
b) Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 1,010%.
c) Quan es tracti de béns immobles de característiques especials el 1,010%.
C) S’afegeix l’apartat 5 a l’article 11è. LIQUIDACIÓ,RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ,
que quedarà redactat com segueix:
4. D’acord amb l’article 10 de la Llei d’hisendes Locals, es podrà concedir el
fraccionament del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, en dos
terminis de pagament, sense interessos de demora.
Els dos terminis de pagament seran els mesos de maig i d’octubre de l’any en curs.
Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de complir les següents condicions:
1. Presentar una instància davant d’aquest Ajuntament o entitat en qui s’hagi delegat
la gestió tributària i recaptació, un mes abans de l’inici del període de pagament en
voluntària, que serà vàlida fins que no es presenti una nova instància que sol.liciti
el contrari.
2. Domiciliar els rebut fraccionats.
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.

2. Ordenança fiscal número 2 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
A) Es modifica l’article 6è TARIFES, que quedarà redactat com segueix:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,96, arrodonint
l’import a múltiples de 0,10 i divisibles per 4, a efectes de prorratejos trimestrals.
2. Per aplicació del què s’ha previst en l’apartat anterior el quadre de tarifes aplicables
en aquest Municipi serà el següent.

CONCEPTE
TURISMES < 8 HP
TURISMES 8 - 11,99 HP
TURISMES 12 - 15,99 HP
TURISMES 16 - 19,99 HP
TURISMES > 20 HP
AUTOBUS < 21 PLACES
AUTOBUS 21 - 50 PLACES
AUTOBUS > 50 PLACES
CAMIONS < 1.000 KG PMA
CAMIONS 1.000 - 2.999 KG PMA
CAMIONS 3.000 - 9.999 KG PMA
CAMIONS > 9.999 KG PMA
TRACTORS < 16 HP
TRACTORS 16 - 25 HP
TRACTORS > 25 HP
REMOLCS < 1.000 KG PMA
REMOLCS 1.000 - 2.999 KG PMA
REMOLCS > 2.999 KG PMA
CICLOMOTORS
MOTOCICLETES < 125 CC
MOTOCICLETES 125 - 250 CC
MOTOCICLETES 250 - 500 CC
MOTOCICLETES 500 - 1.000 CC
MOTOCICLETES > 1.000 CC

QUOTA ANUAL
2010
25,20
68,10
143,80
179,15
223,90
166,50
237,20
296,50
84,50
166,50
237,20
296,50
35,30
55,50
166,50
35,30
55,50
166,50
8,80
8,80
15,15
30,25
60,55
121,10

3. 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: 3,25%.
B) Es modifica l’article 8è QUOTA I BONIFICACIONS, que quedarà redactat com
segueix:
1.

La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen:
Si la quota resultant és inferior a 16,40€, no es liquidarà.

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........................... 192,80€/ml.
- Carrers fins a 12 metres......................... 275,50€/ml.
- Carrers de més de 12 metres.................. 358,10€/ml.
2.2. Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública:
- De formigó............................................
- De panot...............................................
- D’asfalt.................................................

13,75€/m2.
31,00€/m2.
17,35€/m2.

2.3. Desmunt o terraplenat en solars excepte en cas d’efectuar estructures
contigües:
- Per desmunt o terraplenat...................... 4,20€/m3.
2.4. Neteja de runes i vegetació en solars o finques:
- Desbrossament sense moviment terres.... 4,55€/m3.
2.5. Construcció de piscines:
- Per la construcció de piscina ..................364,95€/m2.
2.6. Paret de tanca de solars i finques d’1,80 metres d’alçada:
- Massissa...............................................
- De reixat metàl·lic..................................
- Mixta (Obra - reixat)..............................
- Filat ......................................................

103,35€/ml.
103,35€/ml.
172,20€/ml.
38,15€/ml.

2.7. Revestiments i tractaments de façanes sense modificar l’estructura ni la
composició:
- Revestiment i tractament façanes............ 20,95€/m2.
2.8. Arranjament o substitució de cobertes sense modificar l’estructura ni la
composició:
- Plana transitable.................................... 57,15€/m2.
- Plana no transitable................................ 13,80€/m2.
- Inclinada de teula.................................. 44,80€/m2.
2.9. Col·locar el canaló o baixant de recollida d’aigües pluvials:
- De fibrociment.......................................

24,15€/ml.

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

12,50€/ml.

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

20,70€/ml.

2.11. Pavimentació de patis, voreres i similars en interiors de finques:
- Pavimentació interior finques.................. 15,00€/m2.
2.12. Treballs de decoració i/o interiorisme sense afectar l’estructura amb
modificacions de la distribució interior:
- Decoració i/o interiorisme......................... 378,70€/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............................389,90€/m2.
2.14. Reforma de cuines i/o banys substituint paviments, revestiments de parets i
armaris i/o sanitaris:
- Reformes................................................. 550,90€/m2.
2.15. Paviments interiors, reparacions o substitucions i de nova planta:
- Paviments interiors...................................... 27,65€/m2.
2.16. Col·locació en cel ras:
- Col·locació cel ras....................................... 22,10€/m2.
2.17. Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors:
- Revestiments...........................................

27,65€/m2.

2.18. Treballs de construcció i/o modificació d’obertures:
- Obertura nova......................................... 529,95€/m2.
- Modificació obertura................................. 290,70€/m2.
3. Als pressupostos dels projectes visats se’ls aplicarà un coeficient de l’1,35.
4. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

A) Es modifica l’apartat 3 de l’article 7è “BASE IMPOSABLE” , que quedarà redactada
tal com segueix:
a) El percentatge esmentat serà el que resulti de multiplicar el nombre d’anys per
percentatge anual següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i
cinc anys, el 3,70%.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 10 anys, el
3,50%.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 15 anys, el
2,85%.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys, el
2,70%.
B) 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 29,58%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, el
28,56%.
c) Els increments de valor generats en un període fins a quinze anys, el 28,56%.
d) Pels increments de valor generats en un període fins a vint anys, el 27,54%.
C) Es modifica l’apartat 2 de l’article 11è “ BONIFICACIONS” , que quedarà redactat
tal com segueix:
2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost en les transmissions
lucratives per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els
ascendents i adoptants fins el tercer grau que compleixin les dues següents condicions:
a) Que el valor del terreny o dret real, sigui inferior a 9.015,00€, a la data de meritament
de la transmissió.
b) I que el bé o dret transmès constitueixi o faci referència a l’habitatge habitual del
transmetent.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, caldrà que se sol.liciti a l’Ajuntament tot i aportant
la següent documentació:
- Instància/Sol.licitud
- Detall dels requisits concrets necessaris per a l’atorgament de la bonificació (certificat de
residència al bé o dret transmès,etc.)
- Certificació d’estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals i deutes amb
l’Ajuntament.

5. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES:
A) Es modifica el número 17 de l’ordenança fiscal passant a ser el número 5.
B) 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: 2,55.
a.1) Aquests carrers de 1ª categoria són: la Ctra. 260
b) Situats en carrers qualificats de 2ª categoria: 2,40.
b.1) Els carrers de 2ª categoria, són els de la resta del municipi que no estan
inclosos als de 1ª categoria.

C) TAXES I PREUS PÚBLICS:
1- TAXES:
1- Ordenança fiscal
Administratius.

número

6:

Reguladora

de

la

Taxa

sobre

Documents

A) Es modifica l’Article 7è. TARIFA que quedarà redactat com segueix:
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
DOCUMENT
1 Altes, baixes i alteracions en el padró
2 Certificacions d’empadronament
3 Declaracions jurades, autoritzacions paternes compareixences

TARIFA
0,00
0,00
0,00

Epígraf segon. Certificacions i compulses
DOCUMENT
1 Certificació de documents i d’acords municipals
2 Certificació sobre senyals de trànsit i altres
3 Diligència de confronta de documentació,
per cada diligència de més

TARIFA
4,15
4,15
4,15
0,45

4 Per bastanteig de poders, a efectes de fora de l’oficina 17,55
municipal
Epígraf tercer: Documents expedits o estesos per les oficines municipals:

1

2
3
4
5
6

DOCUMENT
Informacions testificals:
Certificacions i informes d’expedients, compareixences
davant l’alcaldia i altres documents semblants
Fotocòpies A4, per cada una
Fotocòpies A3, per cada una
Enviar Fax
Rebre Fax
Per tràmit de liquidació de plusvàlues

TARIFA
4,15

0,15
0,26
0,90
0,45
58,75

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DOCUMENT
Informes tècnics, a part d’un expedient
Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
Certificacions urbanístiques a tercers
Informes sobre característiques de terrenys
Expedients concessió de rètols, mostres, etc.
Autorització d’instal·lacions de grues, contenidors i
semblants
Autorització per pintar la façana
Còpies de plànols del PGOM
Cèdula urbanística
Llicència parcel·lacions i segregacions , per cada m2 de finca
Expedients d’obres menors
Expedients d’obres majors
Llicència 1ª. Ocupació, per cada habitatge
Concessió d’autorització, tendalls i semblants
Expedient concessió llicència de taxis
Pròrrogues de llicències

TARIFA
33,90
69,85
69,85
69,85
9,35
34,95
0,00
34,95
69,85
0,25
25,00
104,85
39,55
11,60
34,95
34,95

Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
DOCUMENT
TARIFA
1 Per qualsevol altre expedient o document que no està 7,00
expressament tarifat

NOTA: Els certificats expedits a les Oficines Municipals, necessaris per a l’obtenció
d’ajuts a les famílies es bonificaran en un 100%.

2- Ordenança fiscal núm. 8: REGULADORA DE LA TAXA SOBRE 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

PERPETU (50 anys)

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

650,00
Preu de cost real
0,00

5 anys
103,80
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 2010

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

11,15
35,90
71,50

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

10,80
43,10
71,90

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

17,95
10,80

Expedició del títol de concessió
Altres anotacions en el títol

7,25
4,30

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.
3- 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 116,65€.
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 2010

HABITATGES
0,106€/m3
LOCALS AMB ACTIVITATS COMERCIALS 0,106€/m3
LOCALS AMB ACTIVITATS INDUSTRIALS 0,106€/m3

4- Ordenança fiscal número 10: REGULADORA DE LA TAXA SOBRE
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS SÒLIDS URBANS.
a) Es modifica l’article 6è Quota Tributària, i quedarà redactat tal i com segueix:

CONCEPTE

QUOTA
2010

EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a) Habitatges
b) Habitatges bonificats
c) Habitatges bonificats, per distància > 200m al contenidor

100,20
50,10
50,10

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

250,00
150,00
233,00
250,00
287,00
400,00
1.200,00
575,00

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

575,00
1.432,00
2.865,00

5- 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
2010
1. Per venda: llocs, parades i semblants
Mínim, per dia (fins 5 ml.)
Per cada ml d'excés de 5 ml, per dia

4,20
0,55

2. Espectacles i Atraccions
Espectacles i atraccions, de 0 a 5 m2, per dia
Per cada m2, d'excés de 5 m2, per dia

7,60
0,55

3. Atraccions Especials
Ocupació per muntatges no previstos, mínim
289,95
Si sobrepassa els 3 m d'alçada, 25% més
d'increment
a) Per obres i instal·lacions:
QUOTA
2010
1. Per grues, carregadors i semblants, per m2 i dia
2. Per contenidors i semblants, per m2 i dia
3. Per runes, terres o material, per m2 i dia

0,65
0,85
2,60

b) Per Guals
QUOTA
2010
Per cada rebaix de vorera, placa o reserva d'aparcament per
entrada de vehicles
1. Per cada rebaix de vorera:

- En habitatges unifamiliars (2 vehicles de capacitat), per cada ml o 5,70
fracció (mínim 3 ml)
- En habitatges plurifamiliars, garatges de pupil·latge i altres
aparcaments col·lectius,
Cada vehicle/plaça, per cada ml o fracció (mínim 3 ml)
5,70
2. Per cada placa d'entrada de vehicles
- En habitatges unifamiliars (2 vehicles de capacitat), per cada ml o 11,40
fracció (mínim 3 ml)
- En habitatges plurifamiliars, garatges de pupil·latge i altres
aparcaments col·lectius,
Cada vehicle/plaça, per cada ml o fracció (mínim 3 ml)
11,40
3. Per cada reserva d'aparcament per entrada de vehicles
- En habitatges unifamiliars (2 vehicles de capacitat), per cada ml o 17,00
fracció (mínim 3 ml)
- En habitatges plurifamiliars, garatges de pupil·latge i altres
aparcaments col·lectius,
Cada vehicle/plaça, per cada ml o fracció (mínim 3 ml)
17,00
NOTA COMÚ: S’haurà de respectar l’ordenança aprovada en l’atorgament
d’aquestes llicències.
c) Obertura de rases
QUOTA
2010
- Amb reposició de paviments-asfalt, per cada ml
34,70
- Amb reposició de paviments - vorera amb panot, per cada 59,20
ml
- Amb reposició de paviments - vorera de formigó, per cada 39,20
ml
- Sense reposició de paviments, per cada ml
21,00

6- 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 ...............

135,10€

Subministrament Aigua Potable:


Ús domèstic i agrícola:

 Fins a 27 m3/trimestre:
 Excés de 27 m3/trimestre:


0,4448€/m3.
0,5306€/m3.

Ús industrial:

 Fins a 27 m3/trimestre:
0,4448€/m3.
 De 27 a 210 m3/trimestre: 0,4979€/m3.
 Excés de 210 m3/trimestre: 0,5550€/m3.


Conservació de comptadors: ........ 0,683€/comptador/mes.

7- Ordenança fiscal número 22: TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.
a) Es modifica el número 16 de l’ordenança fiscal passant a ser el número 22.
b) Es modifica l’apartat 1 de l’article 5è. SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL-BASE
IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA, quedant redactat com segueix:
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal.lada en aquest Municipi s’aplicaran les
fórmules següents de càlcul.
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial públic pel servei
de telefonia mòbil es calcula:
BI=Cmf*Nt+( NH*Cmm)
Cmf=consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2010 és de 58,90 €/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal.lats en el Municipi, a l’any 2008, que és de 394 .
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 1.014 * 0,95
= 963,30.
Cmm=Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil a mòbil. El seu import per a
2010 és de 279,10 €/any.
B) Quota bàsica

La quota bàsica global es determina aplicant d’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/BI
Quota tributària/operador= CE*QB
Essent:
CE= coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica ( QB ) per a 2010 és de 4.088,89€.
c) Imputació per operador
Per a 2010 els valors de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Euskatel

CE
48,87%
33,10%
16,58%
0,71%
0,76%

QUOTA
499,56€/trimestre
338,35 €/trimestre
169,48 €/trimestre
7,25 €/trimestre
7,76€/trimestre

TERCER: Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes 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, 9 de desembre de 2009.
L’alcalde – president,

ANNEX 1

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE
SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC.
Article 1.- Fonament i legal i naturalesa
En ús de les potestats establertes a l’article 20.1.B 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,
l’ajuntament de Castellfollit de la Roca estableix la imposició de la “Taxa per a la tramitació
de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al
públic”.
La present Ordenança Fiscal té com objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim
jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per la aplicació de la taxa per a la tramitació de les
inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic,
d’acord amb el recollit en l’article 45 de la Llei 7/2003 de protecció de salut.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix fet imposable d’aquesta taxa tant la tramitació administrativa, com la realització
dels informes tècnics de les instal.lacions i establiments oberts al públic on es realitza una
activitat afectada pel control municipal de salut pública.
Neix el fet imposable en el moment en que la documentació per la sol.licitud de tramitació,
entre en el registre del nostre Ajuntament.
Article 3.- Exempcions
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei,
posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
Article 4.- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuients les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com els titulars dels establiments i
activitats que són objecte de control i inspecció administrativa d’acord amb els termes de la
present ordenança.

Article 5.- Responsables tributaris
Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord
amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 6.- Base imposable
La base imposable es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa i la
realització de les actes d’inspecció, amb tot es considerarà una base imposable única.
Article 7.- Base liquidable
Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
Article 8.- Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per la tramitació administrativa i la
realització de les inspeccions administratives:
Article 9.- Tarifa
S’estableixen les següents tarifes:
TIPUS
ESTABLIMENTS/ACTE
GRAVAT
Restaurants
Bar-Restaurant
Bar
Carnisseria
Alimentació general
Peixateria
Rostisseria i plats preparats
Pastisseria
Forn de pa
Mercats ambulants i fires
Tatuatges i pírcings
Obertura establiments amb llicència
sanitària
Redacció informes tècnics

PREU PER INSPECCIÓ
O INFORME
155,20€
129,35€
103,50€
155,20€
103,50€
129,35€
129,35€
103,50€
51,75€
25,85€
103,50€
181,10€
25,85€

Article 10.- Bonificacions
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la
tarifa d’aquesta taxa.

Article 11.- Meritament i període impositiu
La taxa es merita amb caràcter general, per la realització de les inspeccions administratives,
en el moment de sol.licitud d’inspecció pel titular de la instal.lació o en el moment de realitzar
d’ofici la inspecció pels tècnics municipals o altres tècnics amb suficient títol en virtut
d’encàrrecs de gestió.
Article 12.- Normes de gestió
12.1.Gestió:
La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i tresoreria de l’ajuntament o per
l’organisme supramunicipal responsable de la gestió i liquidació tributària, d’acord amb els
seus procediments administratius ordinaris establerts per l’Ordenança General de gestió i
recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
12.2.Liquidació:
La liquidació de la taxa per part de l’Ajuntament es farà un cop redactades les actes
d’inspecció i feta la tramitació administrativa de l’expedient, sempre contra presentació del
corresponent document justificatiu.

Article 13.- Vigència
La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la
publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una
vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els
tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o
modifiqui de forma expressa.

Article 14.- Remissió normativa
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicarà el que estableix 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 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

