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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. Fet imposable
1.

L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels
béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels següents drets sobre 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 es trobin afectes.
b)

D'un dret real de superfície

c)

D'un dret real d'usdefruit

d)

Del dret de propietat

2.

Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials definits com a tals en les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.

3.

No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
b)

Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguin enclavats:

Els de domini públic afectes a ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, llevat
quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Article 2. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats
a que es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que
siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer major
cànon.

2.

Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, segons el
termes de l’article 9 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a aquest efecte,
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti
l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels
subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.
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3.

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

Article 3. Responsables
1.

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

2.

Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.

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

4.

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

Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)

Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats.

6.

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

Article 4. Exempcions
1.

Estaran exempts els següents béns immobles:
a)

Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les entitats locals que
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional.

b)

Els béns comunals i les forestes veïnals de mà comuna.

c)

Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la
Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en les
respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la
Constitució.

d)

Els de la Creu Roja Espanyola.

e)

Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en
vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva
representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials.

f)

La superfície de les forestes poblades amb espècies de creixement lent
reglamentàriament determinades, quin principal aprofitament sigui la fusta o el suro,
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sempre que la densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es
tracti.
g)

Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos
terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei
indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els
establiments d'hosteleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a
vivendes dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

2. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots els
béns immobles quina quota líquida sigui inferior a 3 Euros.
3.

Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a)

Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat.

Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
-

Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de
finalització.

-

Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada a
l’activitat concertada.

-

Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat
concertada.

b)

Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès
cultural, mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es
refereix l'article 12 com integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei.

Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del perímetre
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells,
sinó, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions:

4.

-

En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de
25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol.

-

En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23
de juny, pel que s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i aplicació
de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació urbana, com a objecte de protecció integral
en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de juny.

c)

La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys,
comptadors des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.

Els béns de que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els
mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits
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centres. Per gaudir d'aquesta exempció caldrà adjuntar a la corresponent
següent documentació:
5.

sol·licitud la

Acreditació de la titularitat del bé immoble.
Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries.

Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es
declara, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de
l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les
exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, tindran efectes, des del
període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.

Article 5. Bonificacions
1.

S'aplicarà una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se
sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte
de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra
nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que
durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-

El benefici només s’atorgarà a subjectes que realitzin activitats que suposin l'ordenació
per compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d'ambdos, amb la
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

-

El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.

-

Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat
d'aquestes empreses.

-

Per renovar el benefici fiscal a partir del primer període impositiu d’aplicació caldrà
trametre e una nova sol·licitud a l'òrgan encarregat de la gestió, acreditar el compliment
de la resta de requisits inicials així com la realització efectiva d’obres d’urbanització o
construcció.

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
-

Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.

-

Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la que consti la data de l’inici
de les obres.

-

Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats econòmiques.

-

Còpia del rebut de l'Impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al que
se sol·licita la bonificació.
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-

Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat
expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles
objecte de les obres.

-

Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres
sobre l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització o construcció
efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer
exercici.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que
gaudeixin, en els condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya d'un règim de
protecció oficial. No obstant, quan s'acrediti l'obtenció de la qualificació definitiva amb
posterioritat al meritament del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest serà
el primer període impositiu bonificat.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol
moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i tindrà
efectes, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
-

Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el que
s'ha construït l'immoble.

-

Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial
expedida per l’òrgan autonòmic competent.

-

Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al qual
se sol·licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat del dret gravat.

A més de la bonificació regulada en el paràgraf anterior serà d'aplicació una bonificació del
50 per cent durant els 5 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial.
3.

Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes establerts a la Llei
20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives.

4.
1. Se estableix una bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor del subjectes passius
que tinguin la condició de titular de famílies nombroses. La bonificació s’aplica, sense
necessitat de sol·licitud, als subjectes passius de l’impost i que a la vegada són titulars
d’una família nombrosa.
Es consideren titulars de les famílies nombroses tant els titulars com els cotitulars de les
mateixes, segons informació facilitada pel Departament de Benestar i Família en relació
amb el període impositiu d’exacció de l’impost.
2. Els beneficiaris tindran dret a gaudir d’aquesta bonificació només per l’habitatge on
tinguin la seva residència habitual. A aquests efectes, es considerarà residència habitual
aquell habitatge on el beneficiari consti empadronat.
3. Aquesta bonificació es concedirà per a cada exercici automàticament, sempre i quan en
la data d’acreditació de l’impost s’acompleixin els requisits necessaris per a gaudir de la
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mateixa; en cas contrari, la bonificació es concedirà per als exercicis vinents. La bonificació
es concedirà fins a la finalització de la vigència del títol de família nombrosa.
L’Ajuntament o l’òrgan que tingui atribuïda la gestió tributària sol·licitarà del òrgans
pertinents la informació vers la vigència del títol de família nombrosa en ordre a l’aplicació
de la bonificació.
4. La transmissió de l’habitatge o el canvi de domicili suposarà la pèrdua automàtica
d’aquesta bonificació.”
No podrà ser reconeguda la comptabilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix
subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, indicarà
quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud s’aplicarà la bonificació més beneficiosa pel
subjecte passiu.
L’òrgan competent per atorgar els beneficis fiscals, llevat que expressament estigui atribuït a
un altre òrgan, serà la Comissió de Govern.
Article 6. Determinació de la quota líquida
1.

La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa a
les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

2.

La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics i urbans la
reducció establerta a la Llei 39/88, de 28 de desembre. Aquesta reducció no serà d'aplicació
als béns immobles de característiques especials.

3.

La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles de característiques especials

4.

Tipus
0.426%
0.3%
1.3%

La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que
siguin d'aplicació.

Article 7. Període impositiu i meritament de l'impost
1.

L'impost merita el primer dia del període impositiu.

2.

El període impositiu coincideix amb l'any natural.

3.

Els fets, actes, i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el
Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost immediatament
posterior al moment en que produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions
cadastrals resultats dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor
cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista a les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.

Article 8 Règim de gestió
1.

La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària,
serà competència de l'Ajuntament, i abastaran les funcions de reconeixement i denegació
8

d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels
deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de
devolució d’ingressos indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i
actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en
aquest apartat, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració
que s'hagin pogut realitzar a favor de la Diputació de Tarragona, en quin cas s'estarà al
contingut dels esmentats acords.
2.

Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de
béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de
l’exempció establerta a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, l’import del rebut es
calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de cobrament.

Article 9. Padrons tributaris
1.
2.

L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la resta
de documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció General
del Cadastre.
La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual,
que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

3.

Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre.

4.

El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que
fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans
de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

Article 10. Liquidacions Tributàries
1.

L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i
negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre
immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a
partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la
incorporació o modificació cadastral.

2.

Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 124.1 i 105 de la Llei
230/1963, General tributària, de 28 de desembre, i s'atorgarà el període de pagament de
l'article 20 del Reglament General de Recaptació, de 20 de desembre de 1990.

3.

Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14
de la Llei 39/1988, d'Hisendes locals, de 28 de desembre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica dins
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2003
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran
vigents.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.

Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 31 d’octubre de 2016.
LA SECRETÀRIA
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. Fet imposable
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels
vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la
seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística.
3.

No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, tot i que s’hagin donat de baixa en els registres per antiguitat del
model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions,
certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilograms.

Article 2. Subjectes passius
1.

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

2.

Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, segons el
termes de l’article 7 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a aquest efecte,
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti
l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels
subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3.

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

Article 3. Responsables
1.

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

2.

Els copartícis o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 33
de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.

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

4.

Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
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a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
5.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats.

6.

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

Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i
del seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò que es disposi en tractats
internacionals.
d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al
trasllat de ferits i malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a
350 kg. i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h.,
projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona
amb alguna disfunció o incapacitat física.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu
transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa aquesta paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia
aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
f)

Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del
conductor.

g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinaria previstos de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
2.
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2.1 S’estableix una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost, incrementada o
no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
a. Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial decret
1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
b. Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data
de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar
de fabricar.
2.2 Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les
característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una
bonificació del 75% de la quota de l’impost quan reuneixin qualsevol de les condicions
següents:
a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas
natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin
que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant
contaminant.
2.3 Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins 100gr/Km de CO2, gaudiran d’una
bonificació del 50% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici
corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable
amb la de l’apartat 2.2
2.4 Els vehicles tipus turisme amb emissions des de 101 gr/Km fins a 120gr/Km de CO2,
gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació
de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és
acumulable amb la de l’apartat 2.2.
3. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1
d’aquest article i de la bonificació prevista en l’apartat 2 d’aquest article, els interessats
hauran d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportant el Permís de
Circulació, la Targeta d'Inspecció Tècnica i la resta de medis de prova que acreditin el
dret al gaudiment de les mateixes. En relació a l'exempció prevista en el segon paràgraf
de la lletra e) de l'apartat 1 d'aquesta article, l'interessat haurà d'aportar el certificat de la
minusvalia emès per l'òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant l'Ajuntament
de la imposició.
4. Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del
tribut, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades
amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la liquidació ha estat girada i
encara no ha adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el
mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret el
moment del meritament de l’impost.
5. L’òrgan competent per atorgar els beneficis fiscals, llevat que expressament estigui
atribuït a un altre òrgan, serà la Junta de Govern Local.”
Article 5. Quota tributària
1.

Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l'impost fixat en
l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'incrementaran per l'aplicació sobre les
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mateixes del següent coeficient 1. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en
aquest municipi serà el següent:
CLASSE DE VEHICLE
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals .............................................................................
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals ..............................................................................
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals ............................................................................
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals ............................................................................
De 20 cavalls fiscals en endavant .......................................................................

TARIFA
12,62€
34,08€
71,94€
89,61€
112,00€

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats,
vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular
per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de
tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals ............................................................................

17,67€

De 16 fins 25 cavalls fiscals .................................................................................
De més de 25 cavalls fiscals ................................................................................

27,77€
83,30€

B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9
persones.
De menys de 21 places ........................................................................................
De 21 fins 50 places ............................................................................................
De més de 50 places ............................................................................................

83,30€
118,64€
148,30€

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes,
habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil ................................................................
De 1.00 fins a 2.999 de càrrega útil ....................................................................
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil .....................................................
De més de 9.999 de càrrega útil ........................................................................

42,48€
83,30€
118,64€
148,30€

2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i
semiremolcs de vehicles articulats.
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 ...................................................................
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors .........................................................................................................
Motocicletes fins 125 c.c. ....................................................................................
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. .........................................................
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. ........................................................
Motocicletes de 500 fins a 1.000 c.c. ..................................................................
Motocicletes de més de 1.000 c.c. ......................................................................

17,67€
27,77€
83,30€
4,42€
4,42€
7,57€
15,15€
30,29€
60,58€

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les diferents
tarifes serà el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/98, de
23 de desembre.
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Article 6. Període impositiu i meritament de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta
adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i se satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer de l’any,
inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres
i es retornarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer, exclòs aquell en
que es produeix la baixa. També s’aplicarà aquest prorrateig de la quota, en els supòsits de
baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi
aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.
5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui
un venedor de vehicles amb establiment obert a l'Estat per aquesta activitat, segons el que
determina l'article 33 del Reglament General de vehicles, no es procedirà al prorrateig de
deute, però el vehicle no s'inclourà al padró del següent exercici.
Les baixes temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tindran una durada màxima
d'un any. Vençut aquest termini el compravenda haurà de sol·licitar el canvi de titularitat al seu
nom. Quan la transferència es produeix l'any natural següent a la data de la baixa, l'import de la
quota es calcula d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.
Article 7. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'hagin
pogut realitzar.
2. En el cas d'altes per primera o posteriors adquisicions de vehicles, en aquest cas en els
termes del segon paràgraf de l'apartat 5 de l'article 6è d'aquesta Ordenança o quan els
vehicles es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost,
els subjectes passius presentaran, davant l'Ajuntament o Administració encarregada de la
gestió, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma,
una declaració-liquidació, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles
per a la liquidació del tribut. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o
modificació, la Targeta d'Inspecció tècnica i el Document Nacional d'Identitat o el Número
d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.
3. Provist de la declaració-liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost
resultant de la mateixa a l'oficina encarregada de la gestió o en qualsevol oficina de les
entitats col·laboradores en la recaptació.
Aquesta declaració-liquidació tindrà el caràcter de provisional, fins que l'oficina encarregada
de la gestió verifiqui que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les
normes reguladores de l'impost.
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4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament del darrer rebut posat al
cobrament, sense perjudici de l'obligació d'abonar la resta de rebuts pendents.
Article 8. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, la recaptació de les
quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
2. El padró de l'impost, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies
hàbils perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 de la Llei d'Hisendes Locals.
4. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en
la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de
domicili.
5. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi
l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar a més altres mitjans de
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 31 de gener de 2003
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.

Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 31 d’octubre de 2016.
LA SECRETÀRIA
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1. Fet imposable
1.

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

2.

Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir
en:
-

Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.

-

Obres de demolició.

-

Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu
aspecte exterior.

-

Qualsevulla altra construcció, instal·lació i obra que requereixi llicència urbanística.

Article 2. Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin
els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble
sobre el qual es realitzi aquesta. A aquests efectes té la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost de la seva realització.

2.

Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les
corresponents llicències o realitzin la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la realitza
el subjecte passiu contribuent. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota
tributària satisfeta.

3.

Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant
declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant
l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà
rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

4.

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

Article 3. Responsables
1.

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

2.

Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
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3.

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

4.

Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats.

6.

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

Article 4. Base imposable, quota, i meritament.
1.

La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, a efectes de la declaració-liquidació que es regula a l’article següent.
S’entén com a cost real i efectiu els cost d’execució material de la construcció, instal·lació o
obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit i impostos
anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local
relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament,
el cost d’execució material.

2.

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

3.

El tipus de gravamen serà del 4 per cent.

4.

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

Article 5. Autoliquidació de l’impost.
1.

Els subjectes passius d’aquest Impost vénen obligats a autoliquidar-lo, i utilitzaran a
l’esmentat efecte el model de declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament, tenint en
compte a l’esmentat fi el moment de la meritació del Tribut.

2.

La concessió de la llicència o l’inici de la construcció portarà aparellada l’obligació de
declarar i autoliquidar provisionalment el Tribut.

3.

La base imposable de la liquidació provisional estarà constituïda pel pressupost de la
instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre que el mateix hagués
estat visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

Article 6. Liquidacions provisionals i definitives
1.

A la vista de la instal·lació, construcció o obra realitzada que hagués estat objecte de
liquidació provisional, un cop finalitzada aquesta, es practicarà liquidació definitiva per part
de l’Ajuntament o l’òrgan que tingui delegada la gestió tributària, d’acord amb la base
imposable efectiva que correspongui, exigint o tornant al subjecte passiu la quantitat que
procedeixi.
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2.

L’Administració municipal o l’òrgan que tingui delegada la gestió tributària i/o la inspecció
podrà requerir a les persones interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies
hàbils, d’altres documents que s’estimin necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva
de l’Impost; els que no atenguin els requeriments formulats dins de l’esmentat termini, sense
causa que ho justifiqui, incorreran en les infraccions tributàries previstes a l’article 77 i
següents de la Llei General Tributària.

Article 7. Bonificacions, reduccions i exempcions.
1.

Es podrà concedir, prèvia sol·licitud de l’interessat, i adopció del corresponent l’acord, una
bonificació del 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històriques - artístiques o de foment d’ocupació que justifiquen tal declaració.
Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar abans de l’inici de les obres.
En tot cas, es consideren construccions, instal·lacions i obres que tenen especial interès o
utilitat municipal en usos residencial, habitatge, comercial, sanitari, cultural, oficines,
educatiu, garatges i us industrial, aquest exclusivament de la categoria primera i segona,
segons contingut que resulta del previst a l’art. 90 de la redacció del Text Refós de les
Normes Subsidiàries de planejament, les següents:
-

Construccions, instal·lacions i obres que corresponen a la rehabilitació,
conservació i el repoblament del Casc Antic de la població (Clau A1), les quals
podran obtenir una bonificació de fins al 80%.
Les construccions, instal·lacions o obres que contemplin el reaprofitament
d’aigües per tal d’optimitzar el consum d’aigua.
Aquesta bonificació es podrà aplicar d’acord amb el següent barem:
1.
2.

-

Les edificacions, instal·lacions o obres que presentin millores en les seves
solucions constructives que tinguin com a efecte la minimització del consum
energètic de l’edificació final podran obtenir una bonificació a favor en funció de
les millores en la puntuació de les solucions constructives per sobre del mínim
establert en el Decret 21/2006 sobre l’adopció de criteris mediambientals i
d’eficiència en els edificis segons els següents trams:
1.
2.
3.

2.

Les obres de nova edificació, rehabilitació, ampliació o millora que incorporin
un sistema de reaprofitament de les aigües brutes i de pluja es bonificaran
fins a un 80%.
Les obres de nova edificació, rehabilitació, ampliació o millora que incorporin
un sistema de reaprofitament de les aigües de pluja es bonificaran fins a
un 60%.

Les puntuacions obtingudes entre 40 i 50 punts es bonificaran en un 90%.
Les puntuacions obtingudes entre 26 i 40 punts es bonificaran en un 75%.
Les puntuacions obtingudes entre 11 i 25 punts es bonificaran en un 60%.

Es podrà concedir, prèvia sol·licitud de l’interessat, una bonificació del 50 per cent a favor de
les construccions, instal·lacions i obres vinculades a plans de foment de les inversions
privades en infraestructures. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar abans de l’inici de les
obres.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu
cas les bonificacions establertes en l’aparta1 del present article.
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3.

Es podrà concedir, prèvia sol·licitud de l’interessat, una bonificació del 50 per cent a favor de
les construccions, instal·lacions i obres referents a vivendes de protecció oficial.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu
cas les bonificacions establertes en l’aparta1 i 2 del present article.

4.

Aquelles construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes i col·lectors que
disposin de la homologació corresponent de l’administració competent, per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar podran obtenir una bonificació segons el següent barem:
-

Noves construccions que incorporin sistemes de captació i transformació d’energia
solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics fins un 90%.
Obres de rehabilitació i reforma que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic de
l’energia solar per a la producció d’aigua calenta fins un 80%.

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu
cas, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors.
5.

Es podrà concedir una bonificació del 90 % a favor de les construccions, instal·lacions i
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habilitat dels discapacitats que suposin una
millora respecte de les exigències del CTE al seu document bàsic de seguretat d’utilització.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu
cas, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors.

6.

L’òrgan competent per atorgar els beneficis fiscals, llevat que expressament estigui atribuït a
un altre òrgan, serà la Comissió de Govern.”

Article 8. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’Impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General
Tributària, les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries a la determinació de les sancions
que per aquestes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 31 de gener de 2003
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I
FET IMPOSABLE
Article 1
1.

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

2.

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

Article 2
1.

2.

3.

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

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

b)

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

c)

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

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

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

b)

Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.

c)

Associacions de contribuents.

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

Article 3
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials,
sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en l'article
1r. d'aquesta ordenança general.
a)

Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.

b)

Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueres i desguàs residuals.
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c)

Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.

d)

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

e)

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

f)

Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.

g)

Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.

h)

Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per al proveïment.

i)

Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.

j)

Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.

k)

Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.

l)

Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.

m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevulles altres obres o serveis
municipals.
CAPÍTOL II
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 4
1.

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

2.

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

3.

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

Article 5
1.

Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que es
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beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment dels serveis
municipals que originin l'obligació de contribuir.
2.

3.

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

En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.

b)

En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis
a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.

c)

En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.

d)

En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.

Les persones especialment beneficiades constituiran l'àmbit d'afectació de l'expedient i dins del
mateix es podran establir diferents nivells d'impacte fiscal segons el grau d'afectació que sobre
cada grup o nivell l'obra o el servei generi. En especial es podrà efectuar aquesta graduació en
funció de la proximitat o llunyania de l'obra o bé la natura residencial o comercial de
l'aprofitament per part del subjecte passiu.

Article 6
1.

Sense perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o
serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.

2.

En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris
facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació
en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, hom
entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual se n'ocuparà la
mateixa comunitat.

Article 7
1.

La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis.

2.

El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a)

El cost real dels treballs parcials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.

b)

L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.
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c)

El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el
d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.

d)

Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns
que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.

e)

L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin d'apel·lar el
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen
en el cas del seu fraccionament general.

3.

El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost
real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les
quotes corresponents.

4.

Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n., 1.c) d'aquesta ordenança, o de
les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 2.b)
del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de
l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5.

Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cos suportat pel municipi la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total i l'import de les subvencions o auxilis
que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada.
Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició
de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de
l'article 9è. d'aquesta ordenança general.

Article 8
La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que
hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de
què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.
CAPÍTOL V
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 9
1.

La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles
següents:
a)

Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment,
els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el
valor cadastral als efectes de l'impost sobre Béns Immobles.

b)

Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir
entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si
la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que
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aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva
amortització total.
c)

2.

En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r., m) d'aquesta ordenança general,
l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que
les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció
total, encara que no les usin immediatament.

En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import
d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament a compensar la quota de la persona o
entitat corresponent. L'excés, si n'hi ha, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de
subjectes passius.

Article 10
1.

En tota mena d'obres quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o
seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom
no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada
contribuent.

2.

En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques a la via pública no només les
que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les que estan
construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que
delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana
es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les
circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais
lliures.

3.

Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es
consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana de la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
CAPÍTOL VI
ACREDITAMENT

Article 11
1.

Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci
la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada
un dels subjectes passius dels que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció
de l'obra.

2.

Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les contribucions
especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la
bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la
bestreta corresponent.
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3.

El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è.
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a
subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués
pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan
la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi
notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el
període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà
obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes
des de la data de la transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció
per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat.

4.

Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació dels
serveis, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament a
compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva
la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord
concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.

5.

Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent.
CAPÍTOL VII
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 12
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la
forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària, en les altres lleis de
l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 13
1.

Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a sol·licitud
del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, haventse de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les
quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari o una altra garantia suficient
que satisfaci la Corporació.

2.

La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.

3.

La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.

4.

El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.

5.

D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la
seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat, amb caràcter general per a
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tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar
els pagaments que considerin oportuns.
CAPÍTOL VIII
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article 14
1.

L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi de
l'acord d'imposició en cada cas concret.

2.

L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de
pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin aprovat
les seves ordenacions concretes.

3.

L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora
es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança de contribucions especials.

4.

Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte, per edictes. Els
interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre
la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les
persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.

Article 15
1.

2.

Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials,
s'observaran les regles següents:
a)

Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets
d'imposició i ordenació.

b)

Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de
la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.

En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que
s'escaiguin.
CAPÍTOL IX
COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Article 16
1.

Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa
de contribuents, i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis
per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi
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quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la
naturalesa de l'obra o servei.
2.

Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de
servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives de
contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions
especials.

Article 17
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article
anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a
mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
CAPÍTOL X
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 18
1.

En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació, i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.

2.

La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 24 d'octubre de 1989 i
definitivament el dia 23 de desembre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, es començarà a aplicar l'1 de gener de 1990 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a la piscina
municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la prestació del servei de bany a la piscina municipal.
Article 3. Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres
serveis anàlegs.

2.

Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables
1.

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.

2.

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

Article 5. Beneficis fiscals
1.

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

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
PISCINA MUNICIPAL
1ª Entrada individual 10 a 64 anys
2ª Abonament temporada 10 a 64 anys

3,00 €
15,00 €

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé en el
moment d’utilització dels servei.
Article 8. Infraccions i sancions
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Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 13 de novembre de i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL Nº 6

TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet Imposable
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

2.

No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.

Article 3. Subjecte Passiu
1.

2.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sigui:
a)

Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o
el titular del domini útil de la finca.

b)

En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest servei, qualsevol que
sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

Article 4. Responsables
1.

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

2.

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

Article 5. Quota tributària
Les tarifes a aplicar seran les següents:
a)

Per cada vivenda............................

3,01 €/any
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b)

Per cada establiment comercial
o de serveis ......................................

6,01 €/any

c)

Per cada establiment industrial.........

9,02 €/any

d)

Per drets de connexió a la xarxa.......

18,03 €

Article 6. Exempcions i bonificacions
No s'admetran més beneficis fiscals que els expressament contemplats a la Legislació vigent sobre
Règim Local.
Article 7. Acreditament
1.

2.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix
el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a)

En data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte
passiu la formulés expressament.

b)

Des de que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament
per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no
la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui
instruir per a la seva autorització.

Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són
de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places
o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no
passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a
la xarxa.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés, i normes de gestió
1.

Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en
el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi
la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes
declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi
finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà
d'ofici.

2.

Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran en el termini que l'Ajuntament
estableixi.

3.

En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i una
vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que
s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el
Reglament General de Recaptació.

4.

Normes de Gestió.
a)

La taxa es considerarà acreditada, respectivament des de que neixi l'obligació de
contribuir.
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b)

Els propietaris d'immobles subjectes a aquesta exacció presentaran en les Oficines
Municipals, la corresponent declaració d'alta.

c)

També hauran de presentar declaració en cas d'alteració, on detallaran la mateixa, o de
baixa, indicant el nou subjecte passiu obligat al pagament. Els administrats que
incompleixin tal obligació continuaran subjectes al pagament de l'exacció.
Les esmentades declaracions produiran efecte a partir de l'exercici en el qual es formulin.

d)

Tota persona interessada en què es presti cap servei en els compresos a l'article 2
d'aquesta ordenança, presentarà a l'Ajuntament sol·licitud expressiva de l'extensió i
naturalesa del servei desitjat.

Article 9. Infraccions
1.

En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció s'estarà a l'establert a la legislació vigent.

2.

La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 24 d'octubre de 1989 i
definitivament el dia 23 de desembre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir del primer de gener de 1990 i regirà a la seva
modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per a aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són:
assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures;
ocupació d'aquests panteons o sepultures; moviment de làpides; col·locació de làpides; reixes i
guarniments; conservació dels espais destinats als descans dels difunts; i qualsevol altres que, de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients
o s'autoritzin a instància de part.
Article 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització de la realització
dels serveis i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
Article 4. Responsables
1.

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

2.

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

Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a)

Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per
la família dels finats.

b)

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c)

Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.

Article 6. Quota tributària
1.

CONCESSIÓ DE SEPULTURES.

* Concessions provisionals a 50 anys:
a)
b)

De nínxols nous de construcció municipal ............................
De nínxols de construcció municipal que han
estat objecte de retrocessió a l'Ajuntament

180,30 €
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- Per cada nínxol:
Construïts amb anterioritat a l'any 1986 ..........................
Construïts l'any 1986 ........................................................
Construïts l'any 1994 ........................................................
c)

90,15 €
120,20 €
180,30 €

De parcel·les que han estat objecte de
retrocessió a l'Ajuntament .................................................... 180,30 €
En cas de què en la parcel·la hagin
tombes amb construcció, per cada tomba, a més
a més ......................................................................................

60,10 €

(S’entén per tomba amb construcció, quan la
fossa estigui perfectament delimitada per
qualsevol tipus de construcció)
d)

De construccions particulars que han estat
objecte de retrocessió a l'Ajuntament
- Panteons .............................................................................. 601,01 €
- Per cada nínxol:
Construïts amb anterioritat a l'any 1986 ...........................
90,15 €
Construïts a partir de l'any 1986 fins
l'any 1993 .......................................................................... 120,20 €
Construïts a partir de l'any 1994 ........................................ 180,30 €

e)

De columbaris.............................................................................

100 €

* Lloguers de nínxols:
a)

Per períodes inferiors a un any

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

6,01 €

b)

Per períodes entre 1 i 2 anys (ó 5 si la
defunció ha estat per malaltia infecciosa
contagiosa) .............................................................................

12,02 €

c)

Pròrrogues. Per cada mes

2.

REGISTRE DE TRANSMISSIONS I PERMUTES.

a)

Per cada inscripció de transmissions gratuïtes
entre parents:

b)

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

1,20 €

- De primer grau i cònjuges ...................................................
- De segon grau .....................................................................
- De tercer grau ......................................................................
- De més de quart grau ..........................................................

9,02 €
18,03 €
27,05 €
36,06 €

Per cada inscripció de transmissions
gratuïtes o permutes entre estranys ......................................

54,09 €

En cada acte de transmissió, s'exigirà la quota
a cada nou titular, independentment de la classe
i quantitat de sepultures que li siguin trameses.
Article 7. Retrocessió de sepultures
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En cas de retrocessió voluntària a l'Ajuntament de parcel·les i de qualsevol tipus de sepultura, sigui
de construcció municipal o particular, l'Ajuntament abonarà al cedent els següents imports:
a)

b)

c)

d)

Nínxols de construcció municipal:
- Drets concedits fa més de 40 anys ...................................
- Drets concedits fa 40 anys o menys ..................................

6,01 €
18,03 €

Parcel·les sense construir:
- Drets concedits fa més de 40 anys ....................................
- Drets concedits fa 40 anys o menys ...................................

6,01 €
18,03 €

Panteons:
- Drets concedits fa més de 40 anys ....................................
- Drets concedits fa 40 anys o menys ....................................

12,02 €
54,09 €

Nínxols de construcció particular:
- Drets concedits fa més de 40 anys .....................................
- Drets concedits fa 40 anys o menys ...................................

7,21 €
21,64 €

Article 8. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a
gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es
sol·liciten.
Article 9. Declaració, liquidació i ingrés
1.

Els subjectes passius sol·licitaran la prestació de serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte
i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.

2.

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada
s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els
terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 24 d'octubre de 1989 i definitivament
el dia 23 de desembre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, es començarà a aplicar l'1 de gener de 1990 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.

Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 31 d’octubre de 2016.
LA SECRETÀRIA
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 1. Fonament i naturalesa
Es ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.
Article 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis.

2.

A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i
les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els
detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva
recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o
de seguretat.

3.

No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis
següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.

Article 3. Subjectes passius
1.

Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals
situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi bé sigui a títol de
propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

2.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o
locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables
1.

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

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
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Article 5. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte
legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtinguin
uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.
Article 6. Acreditament
La taxa s'acredita, i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del
servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei
municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o
locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
Article 7. Declaració i ingrés
1.

Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa,
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els hi
corresponguin.

2.

Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matrícula, s'efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període de cobrament que els hi correspongui.

3.

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.

Article 8. Tarifes
- Per vivenda ...............................................................
- Per establiment comercial i industria .........................

6,01 €/any
15,03 €/any

Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 24 d'octubre de 1989 i definitivament
el dia 23 desembre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, es començarà a aplicar l'1 de gener de 1990, i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1. Regulació
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix per la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, altres normes concordants sobre la
matèria i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. En allò que no
preveuen els textos anteriors, li són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2. Classes
Els preus públics aprovats per l’Ajuntament són els següents:
Preu públic per servei de fotocòpies.
Preu públic pel servei de Fax.
Preu públic per cursets de natació organitzats per l’Ajuntament.
Preu públic per assistència a les classes de l’EMMA.
Preu públic per serveis de VAT i repicat de cintes.
Preu públic per a la venda de l’edició de la crònica il·lustrada de la “Història d’Ascó”.
Preu públic per a la venda dels dos volums d’actes de “El territori i les seves institucions
històriques”.
Preu públic per cursos de català.
Preu públic per cursos d’informàtica.
Preu públic per a la venda del llibre “la capçalera de l’Església Parroquial de Sant Joan Baptista
d’Ascó (1576-1582)”.
Preu públic per la prestació de serveis audiovisuals.
Preu públic per la venda d’objectes de promoció a l’Oficina de Turisme.
Preu públic pels cursos que es realitzen des del Departament de Polítiques de Dones.
Preu públic per les activitats que es porten a terme així com pels productes que es puguin
adquirir a l’Oficina de Turisme.
Preu públic escola de piragüisme.
Preu públic esplai d’estiu.
Preu públic venda mapa i plànol d’Ascó 2009.
Preu públic venda de la reproducció a escala dels gegants d’Ascó.
Preu públic pel servei d’espectacles lúdics i recreatius amb motiu de les Festes Majors i d’altres
activitats similars que es puguin dur a terme al Casal Municipal i Edificis Municipals.
Preu públic venda de charms, clauers i imans amb la imatge del municipi.
Preu públic celebració de la paella de Santa Paulina.
Preu públic per la venda d’objectes de promoció de l’Oficina de Turisme.
Preu públic venda llibre la casa pagesa asconenca.
Preu públic pujada en globus aerostàtic.
Preu públic venda bols caldo.
Preu públic venda reproduccions castell d’Ascó en bronze.
Preu públic piragüada.
Preu públic menjar piraguada.
Preu públic degustació i copa gravada 1a. Mostra Cava Ascó.
Preu públic ampolla de cava 1a. Mostra Cava Ascó.
Preu públic productes Marines.
Preu públic curs restauració de mobles.
Preu públic venda llibre espais de la batalla de l’Ebre.
Preu públic venda peça de canya.
Preus públics 1a. Mostra del vi Ascó 2013.
Preu públic visites guiades casc urbà del municipi d’Ascó.
Preu públic venda samarretes Festa Major Ascó.
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Preu públic venda plànol senderisme Ascó.
Preu públic de transport fluvial de viatgers pel riu Ebre en el tram comprés entre els municipis
d’Ascó i d’altres municipis mitjançant el llaüt “Lo Roget”.
Article 3. Establiment i fixació
L’establiment, la modificació i supressió dels preus públics requerirà acord de la Comissió de
Govern, llevat dels casos en que sigui preceptiu acord plenari i publicació al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de l’entitat per a general coneixement. La publicació al BOP
determinarà la seva eficàcia immediata.
Article 4. Naixement de l’obligació de pagar el preu públic
En general, l’obligació de pagar el preu públic naix quan se sol·licita la prestació del servei o
activitat.
Article 5. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Amb caràcter general, es practicarà la liquidació per l’Ajuntament prèviament a la recepció del
servei o activitat.
Els preus públics es recapten en les formes i terminis que fixa la Llei general tributària i el
Reglament general de recaptació.
Article 6. Infraccions i sancions
El pagament de preus públics serà compatible amb la imposició de sancions i altres mesures
adequades, com la suspensió de la prestació, quan els subjectes obligats al pagament gaudeixin,
sense la deguda autorització, de serveis o activitats gravats per aquest tipus d’exaccions.
El procediment sancionador s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i disposicions que
la desenvolupen.
Article 7. Import dels preus públics
Els imports dels preus públics són determinats per l’aplicació de les tarifes aprovades per
l’Ajuntament i especificades en l’annex respectiu.
Article 8. Recursos
Contra els actes sobre establiment, modificació, aplicació i efectivitat dels preus públics, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors a partir de la publicació
de l’acte impugnat o a partir de l'endemà de rebre la notificació de l’acord impugnat.
Article 9. Modificacions
La modificació de qualsevol dels preus públics regulats a l’annex d’aquesta Ordenança, així com
la incorporació de nous preus públics, només requerirà la publicació de la corresponent
modificació i/o la seva incorporació a l’annex d’aquest text.
Article 10. Vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió de 24 d'octubre de 1989 i
definitivament el dia 23 de desembre de 1989, entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el
40

Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 1990, i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Aquesta Ordenança reguladora dels preus públics, que ha estat modificada provisionalment pel
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 13 de novembre de 1998 i quedant definitivament
aprovada aquesta modificació en data 21 de desembre de 1998, començarà a regir el dia 1 de
gener de 1999 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ÍNDEX PREUS PÚBLICS
Formació / Cursos
PREU PÚBLIC PER CURSETS DE NATACIÓ ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT
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PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESPECTACLES LÚDICS I RECREATIUS AMB MOTIU DE LES
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Altres
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ANNEX I

PREU PÚBLIC PER SERVEI DE FOTOCÒPIES
Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la realització de fotocòpies.
Article 2. Quota tributària
-

Per cada fotocòpia ...................................................................................

0,06 €

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE FAX
Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la tramesa o recepció de documents mitjançat el
fax.
Article 2. Quota tributària
-

Per cada pàgina ............................................................. .......................

0,60 €

PREU PÚBLIC PER CURSETS DE NATACIÓ ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’assistència a cursos de natació organitzats per
l’Ajuntament.
Article 2. Quota tributària
-

Per cada persona assistent

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

6,01 €/setmanals

PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A LES CLASSES DE L’EMMA
Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic l’assistència a les classes que imparteix l’Escola
Municipal de Música d’Ascó.
Article 2. Quota tributària
Quota
LLENGUATGE MUSICAL I CANT:
(Inclou una activitat de conjunt i música de cambra)

60
90
120
180

minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals

3,20 €
4,80 €
6,40 €
9,60 €

mensuals
mensuals
mensuals
mensuals

43

INSTRUMENTS CLASSE INDIVIDUAL:

INSTRUMENTS CLASSES COL·LECTIVES:
RÍTMICA
CONJUNT INSTRUMENTAL
CHARANGA
INFORMÀTICA
CREATIVITAT
MUSICA TECNO
ACTIVITAT COL·LECTIVA

20
30
45
60
75
90
105
120
135

minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals
minuts setmanals

30

minuts setmanals

1,20 € mensuals

60

minuts setmanals

2,40 € mensuals

3,60 €
9,60 €
12,60 €
15,60 €
18,60 €
21,60 €
24,60 €
27,60 €
30,60 €

mensuals
mensuals
mensuals
mensuals
mensuals
mensuals
mensuals
mensuals
mensuals

Alumnes que realitzin més d'un instrument, el temps a comptabilitzar, serà la suma de totes
les classes individuals, en funció del curs realitzat.

S'aplicarà una reducció al 2n i successius germans del 20%
Pels alumnes no empadronats, els preus anteriors s'incrementaran en un 50%

PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE VAT I REPICAT DE CINTES
Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic per serveis de VAT i repicat de cintes, la connexió a
la xarxa de Teledistribució per cable i les còpies de programes o temes emesos per VAT amb
cintes de vídeo.
Article 2. Quota tributària
SERVEIS DE VAT
-

Drets de connexió

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

67,31 €

Excepcions:
a) Quan el cable d'interconnexió normal (tipus CC63) superi els 15 mts., de llargada, els metres
excedents seran a compte del contractant a raó de 2,10 €/m.
b) Quan l'excessiva distància d'interconnexió impliqui la utilització de cable especial (tipus CC53),
seran a compte del contractant els metres que excedeixin de 15 a raó de 3,43 €/m.
c) Els preus de cable indicats als apartats 1r. i 2n., s'aplicaran sempre que el seu valor real es
mantingui en un marge de +/- 10% respecte als esmentats preus i de no ser així, s'adequaran a
les tarifes vigents en el moment d’instal·lar-ho.
d) Quan la connexió impliqui modificacions de la línia principal o secundària, aquestes seran a
càrrec del contractant prèvia valoració econòmica i justificació tècnica.
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e) No obstant l'assenyalat en els punts anteriors, l'import total a pagar pel contractant per despeses
de connexió no superarà en cap cas la quantitat de 123,21 €.
-

Quota

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

13,46 €

En el cas de noves contractacions, la quota de l'any de la contractació es prorratejarà de la següent
manera:
-

Connexions efectuades des de l'1 de gener fins
el 31 de març .............................................................................................. 13,46 €
Des de l'1 d'abril fins el 30 de juny ............................................................ 10,10 €
Des de l'1 de juliol fins el 30 de setembre ...................................................
6,73 €
Des de l'1 d'octubre fins el 31 de desembre ..............................................
3,37 €

REPICAT CINTES
Temps
-

15 min. ................................................................
30 min. ................................................................
45 min. ................................................................
1 hora. .................................................................
1,15 h. .................................................................
1,30 h. .................................................................
1,45 h. .................................................................
2 hores ................................................................
2,15 h. .................................................................
2,30 h. .................................................................
2,45 h. .................................................................
3 hores ................................................................
3,15 h. .................................................................
3,30 h. .................................................................
3,45 h. .................................................................
4 hores ................................................................

Import (IVA no inclòs)
6,01 €
7,81 €
9,62 €
11,42 €
12,62 €
14,42 €
16,23 €
18,03 €
19,83 €
21,64 €
23,44 €
25,24 €
27,05 €
28,85 €
30,65 €
32,45 €

(Aquestes tarifes s'aplicaran quan es tracti de la còpia d'un programa o tema en concret que hagi
estat emès dins de la programació de VAT i formi part de la seva videoteca).
Excepcions:
- Atenent a la variació o diversitat de programes sol·licitats, per cada canvi de cinta, de les que
formen part de la videoteca de VAT, s'aplicarà un increment de 3,01 € més IVA.
- En el supòsit que el peticionari sol·liciti una còpia d'una gravació aportada per ell mateix,
s'aplicarà només el 50% de la tarifa corresponent.
- La cinta verge sobre la qual es farà el repicat del programa o tema sol·licitat podrà ser
subministrada pel propi interessat, sempre i quan, reuneixi les característiques adients pel correcte
funcionament dels equips reproductors de VAT. En cas contrari la cinta serà subministrada per VAT
a preu de cost.
PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE L’EDICIÓ DE LA CRÒNICA IL·LUSTRADA DE LA
“HISTORIA D’ASCÓ”
-

Per cada exemplar ...................................................................................

15,03 €
45

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DELS DOS VOLUMS D’ACTES DE “EL TERRITORI I LES
SEVES INSTITUCIONS HISTÒRIQUES”
-

Pels 2 volums ...........................................................................................

84,14 €

PREU PÚBLIC PER CURSOS DE CATALÀ
Article 1. Fet imposable:
Constitueix el fet imposable d’aquest preu l’assistència a cursos de català impartits per
l’Ajuntament d’Ascó.
Article 2. Quota:
-

Per cada persona assistent

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

10,00 € mensuals

PREU PÚBLIC PER CURSOS D’INFORMÀTICA
Article 1. Fet imposable:
Constitueix el fet imposable d’aquest preu l’assistència a cursos d’informàtica impartits per
l’Ajuntament d’Ascó.
Article 2. Quota:
-

Per cada persona assistent

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

20,00 € mensuals

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL LLIBRE “LA CAPÇALERA DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANT JOAN BAPTISTA D’ASCÓ (1576-1582)”
-

Per cada exemplar ...................................................................................

10,00 €

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AUDIOVISUALS
-

Serveis audiovisuals
(1/hora) .................................................................. 42,03 €
Serveis audiovisuals 3D (1/hora)................................................................... 71,83 €

PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’OBJECTES DE PROMOCIÓ A L’OFICINA DE TURISME
-

Didals ..................................................................................................... 4,00 €/unitat

PREU PÚBLIC PE LS CURSOS QUE ES REALITZEN DES DEL DEPARTAMENT DE
POLÍTIQUES DE DONES
-

Curs de memòria .......................................................................... 10,00 € setmanals
Curs de balls de saló ............................................................................. 10,00 € mes
Curs de gimnàstica de manteniment ....................................................... 8,00 € mes
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PREU PÚBLIC PER LES ACTIVITATS QUE ES PORTEN A TERME AIXÍ COM PELS
PRODUCTES QUE ES PUGUIN ADQUIRIR A L’OFICINA DE TURISME.
-

Reproduccions Barca d’Ascó .................................................................100,00 €/Unitat
Pins escut de la població..............................................................................1,50 €/Unitat
Activitat Esplai Pasqua .........................................................................10,00 €/Persona

PREU PÚBLIC ESCOLA DE PIRAGÜISME
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la inscripció i assistència a les sessions de l’Escola de piragüisme.
Article 2. Quota tributària.
-

Per cada sol·licitant ..........................................................................................115 euros

PREU PÚBLIC ESPLAI D’ESTIU
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la inscripció i assistència a les activitats d’Esplai Estiu.
Article 2. Quota tributària.
-

Per cada sol·licitant ................1 quinzena .........................................................25 euros
Per cada sol·licitant ................2 quinzenes .......................................................50 euros

PREU PÚBLIC VENDA MAPA I PLÀNOL D’ASCÓ 2009
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la sol·licitud d’adquisició d’exemplars del mapa i plànols del terme
municipal i del nucli urbà d’Ascó 2009.
Article 2. Quota tributària.
-

Per cada exemplar ...............................................................................................3 euros

PREU PÚBLIC VENDA DE LA REPRODUCCIÓ A ESCALA DELS GEGANTS D’ASCÓ
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició de la reproducció a escala dels gegants d’Ascó LO FALCO I
LA SANÇA.
Article 2. Quota.
- Per unitat (parella de gegants) ...............................................................................45 euros
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PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESPECTACLES LÚDICS I RECREATIUS AMB MOTIU DE LES
FESTES MAJORS I D’ALTRES ACTIVITATS SIMILARS QUE ES PUGUIN DUR A TERME AL
CASAL MUNICIPAL I EDIFICIS MUNICIPALS.
Article 1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la sol·licitud dels serveis lúdics i/o recreatius i d’activitats culturals.
Article 2.
-

Persones majors de 12 anys no empadronades ............................ 5 € sessió de ball o concert
Obres de teatre (empadronats i no empadronats) ......................... 10 € obra o teatre
Altres activitats similars (cinema, ...) ............................................... 2 € activitat.
Representacions culturals ............................................................... 5 €
Entrada diària Ascó Jazz Festival ................................................... 10 €
Abonament dos dies Ascó Jazz Festival ........................................ 15 €

PREU PÚBLIC VENDA DE CHARMS, CLAUERS I IMANS AMB LA IMATGE DEL MUNICIPI
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició de charms, clauers i imans amb la imatge del municipi.
Article 2. Quota.
- Per unitat de charm.................................................................................................. 10 euros
- Per unitat de clauer .................................................................................................. 14 euros
- Per unitat d’iman ........................................................................................................ 2 euros

PREU PÚBLIC CELEBRACIÓ DE LA PAELLA DE SANTA PAULINA
- Per cada ticket que es vengui amb motiu de la celebració
de la paella de Sta. Paulina el proper dia 5 de juny de 2010 ................................ 1 euro

PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’OBJECTES DE PROMOCIÓ DE L’OFICINA DE TURISME
- Venda de quadres ........................................................................22 euros per quadre
- Venda de penjoll de Creus de Sanjuanista ................................... 18 euros per penjoll
- Venda de figures de l’Església ...................................................... 12 euros per figura
- Venda de puzles ............................................................................ 7 euros per puzles

PREU PUBLIC VENDA LLIBRE LA CASA PAGESA ASCONENCA
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició pels usuaris del llibre “La casa pagesa asconenca”.

Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat

10 euros
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PREU PÚBLIC PUJADA EN GLOBUS AEROESTÀTIC
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de pujada en globus aeroestàtic.
Article 2. Quota tributària.
Per cada sol·licitant i servei

2 euros

PREU PÚBLIC VENDA BOLS CALDO
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la venda de bols de caldo.
Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat

3 euros

PREU PÚBLIC VENDA REPRODUCCIONS CASTELL D’ASCÓ EN BRONZE
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició de reproduccions del Castell d’Ascó en Bronze.
Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat

22 euros

PREU PÚBLIC PIRAGUADA
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de piraguada amb servei de menjar inclòs.
Article 2. Quota tributària.
Per cada sol·licitant i servei

12 euros

PREU PÚBLIC MENJAR PIRAGUADA
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de menjar amb motiu de la piraguada
Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat i/o usuari

3 euros
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PREU PÚBLIC DEGUSTACIÓ I COPA GRAVADA 1ª MOSTRA CAVA ASCÓ
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de degustació de cava i copa gravada.
Article 2. Quota tributària.
Per cada sol·licitant tiquet de degustació i copa gravada

3 euros

PREU PÚBLIC AMPOLLA DE CAVA 1ª MOSTRA CAVA ASCO
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició d’ampolla de cava personalitzada.
Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat

8 euros

PREU PÚBLIC PRODUCTES MARINES
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició d’ampolla de cervesa provinent del municipi de Marines.
Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat

4 euros

PREU PÚBLIC CURS RESTAURACIÓ DE MOBLES
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la inscripció i assistència al curs de restauració de mobles.
Article 2. Quota tributària.
Per cada assistent

10 euros/mes.

PREU PÚBLIC VENDA LLIBRE ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició del llibre ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE.
Article 2. Quota tributària.
Per cada exemplar

12 euros.
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PREU PÚBLIC VENDA PEÇA DE CANYA
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició del producte Peça de canya.
Article 2. Quota tributària.
Per cada unitat

15 euros.

PREUS PÚBLICS 1ª MOSTRA DEL VI ASCÓ 2013
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació i/o sol·licitud dels serveis/activitats següents:
-

Tastavins.
Tiquets 6 degustacions.
Tast de Mas de Masos.
Tast DO Terra Alta.
Tast Vins Kosher.
Concert Oques Grasses.

Article 2. Quota tributària.
-

Tastavins:
Tiquets 6 degustacions:
Tast de Mas de Masos:
Tast DO Terra Alta:
Tast Vins Kosher:
Oques Grasses:

10,00 euros unitat
5,00 euros unitat
30,00 euros assistent
15,00 euros assistent
15,00 euros assistent
5,00 euros assistent

PREU PÚBLIC VISITES GUIADES CASC URBÀ DEL MUNICIPI D’ASCÓ
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la inscripció i assistència a les visites guiades del Casc Urbà del
Municipi d’Ascó:
Article 2. Quota tributària.
Per cada grup de 1 a 5 persones

15 euros/grup.

Per cada grup de més de 5 persones i fins a 15 persones

25 euros/grup.

Per cada grup de més de 15 persones i fins a 30 persones

35 euros/grup.

Els menors de 5 anys, no es computaran com integrants del grup
PREU PÚBLIC VENDA SAMARRETES FESTA MAJOR ASCÓ.
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable l’adquisició de samarretes amb el logotip de la Festa Major d’Asó.
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Article 2. Quota.
Per cada samarreta

5 euros.

PREU PÚBLIC VENDA PLÀNOL SENDERISME ASCÓ
Article 1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de venda de plànols senderisme Ascó.
Article 2. Quota tributària.
Per cada plànol

3 euros

PREU PÚBLIC DE TRANSPORT FLUVIAL DE VIATGERS PEL RIU EBRE EN EL TRAM
COMPRÉS ENTRE ELS MUNICIPIS D’ASCÓ I D’ALTRES MUNICIPIS MITJANÇANT EL
LLAÜT “LO ROGET”
Article 1. Objecte.
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de transport fluvial de viatgers pel riu
Ebre en el trams compres entre els municipis d’Ascó i Garcia mitjançant el llagut “Lo Roget”.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament els sol·licitants/usuaris del servei de transport fluvial de viatger pel Riu
Ebre.
Article 3. Tarifes.
Tarifa 1
Per cada sol·licitant/usuari major d’11 anys (Mínim quinze usuaris)

5 € (IVA inclòs)

Tarifa 2
Per cada sol·licitant ús particular

120 € hora (IVA inclòs)
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1. Naturalesa i fet imposable
1.

L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del
qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o
artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de
l'impost.

2.

Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan
suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un
d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o la distribució de béns o serveis.

3.

Tenen la consideració d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les mineres,
industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1a de les tarifes, aprovades pel
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

4.

Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les tarifes
aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s'exerceixin
per persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes en l'article 33 de
la Llei General Tributària, exerceixi una activitat classificada en la secció 2a de les tarifes haurà
de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o anàloga de la secció 1a d'aquelles.

5.

Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les tarifes.

6.

No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la
reparació en tallers propis.

7.

Per a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estarà a allò que disposen els
apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial Decret 1175/1990.

Article 2. No subjecció
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats:
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat
degudament inventariats com a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de
transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués
utilitzat durant igual període de temps.
b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis
professionals.
c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de l'establiment.
Pel contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regalar als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.
Article 3. Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
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2.

Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, de
conformitat amb la distribució competencial prevista a l’art. 10, mitjançant declaració
expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant
l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà
rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3.

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

Article 4. Responsables
1.

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

2.

Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.

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

4.

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

Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)

Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats.

6.

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

Article 5. Exercici de les activitats gravades
1.

L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pel Reial
Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de caràcter
empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà a presentar la corresponent
declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que la Llei 39/1988 o la Instrucció
aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.

2.

L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comerç.

Article 6. Concepte de local
1.

Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i instal·lacions i
les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzin per a qualsevol
activitat empresarial o professional.
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2.

No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 1 de
la regla 6a de la Instrucció.

3.

Es consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada.

Article 7. Quota
1.

D'acord amb els preceptes de la Llei 39/88, i a la vista de la Instrucció aprovada, la quota és la
resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris especificats
en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació en funció de la xifra neta de negocis
i els coeficients que ponderen la situació física de l'establiment, atesa la categoria del carrer en
el qual radiqui. El total del deute tributari és el resultat de sumar a la quota tributària obtinguda
incrementada pel coeficient de ponderació i, si s’escau, el coeficient de situació el recàrrec
provincial previst en l'article 124 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.

2.

El coeficient de ponderació serà el següent:
Import net xifra de negocis (euros)
De 1,000.000,00 fins a 5,000.000,00
De 5,000.000,01 fins a 10,000.000,00
De 10,000.000,01 fins a 50,000.000,00
De 50,000.000,01 fins a 100,000.000,00
Més de 100,000.000,00
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002

3.

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

No s’estableix coeficient de situació física dels locals.

Article 8. Període impositiu i meritament
1.

El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta,
que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.

2.

L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles llevat
quan, en els supòsits de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any
natural; en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'exercici de l'activitat.
Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en que es produeixi el dit cessament. A tal fi
els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als
trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

3.

Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades,
l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les
corresponents declaracions.

Article 9. Gestió
1.

L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà per part de
l'Administració Tributària de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial i per
aquest Ajuntament o per l’entitat que tingui delegada aquesta facultat per l’Administració
Tributària de l’Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en virtut de l'assumpció per
delegació de la gestió censal del tribut. La matrícula estarà constituïda per censos comprensius
de tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques, agrupats en funció del
tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions,
55

divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tancarà a 31 de
desembre de l'any anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant el dit
any, per la qual cosa s'inclouran les declaracions de variació i baixes presentades fins al 31 de
gener i que es refereixin a fets anteriors a 1 de gener.
2.

La matrícula constarà, per cada subjecte passiu i activitat, de:
a)

Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i nom
per les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, per a
les persones jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix l'article 33 de la
Llei General Tributària.

b)

L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.

c)

La denominació de l'activitat, el grup o epígraf que hi correspon, els elements tributaris
degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.

d)

L'exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable.

e)

Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a més de locals situats en
aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix
la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, els
esmentats locals figuraran en la matrícula amb indicació de la seva superfície, situació i
quota corresponent al resultat de l'aplicació de les tarifes de l'impost.

f)

Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de locals
en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), de la
lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, figuraran en la matrícula
corresponent, amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal,
l'activitat que exerceix, i la superfície, situació i quota de cada local. En aquest cas es farà
constar en la matrícula que es tracta de quotes integrades exclusivament amb l'element
tributari superfície.

3.

En la matrícula figurarà el recàrrec provincial.

4.

La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 d'abril.

5.

La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de qualsevol de
les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que l’acte s’hagi
dictat per aquesta Administració municipal o entitat que tingui delegada la gestió censal del
Tribut, el recurs de reposició previst a l’article 14.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, i contra la resolució d’aquest, reclamació econòmicoadministrativa davant el tribunal corresponent.

6.

Els subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques estaran obligats a presentar
declaració d'alta en la matrícula de l'impost, en el termini dels deu dies hàbils immediatament
anteriors a l'inici de l'activitat. Es formularan separadament per a cada activitat, tal com disposa
l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucció de l'impost i comprendran, entre altres dades, totes
les necessàries per a la qualificació de l'activitat, la determinació del grup o epígraf i la
quantificació de la quota.

Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi directament
l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la Instrucció
de l'impost, a més de la declaració a que es refereix el paràgraf anterior, es presentarà una
declaració per cadascun dels locals citats, si bé, en aquest cas, a efectes de la liquidació posterior
únicament es considerarà l'element tributari superfície.
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7.

Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions d'ordre
físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2 de la
Instrucció, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència
a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal presentar les declaracions de variacions
en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es produí la circumstància que
motiva la variació, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.

8.

Els subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual figurin
inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat. Aquestes
declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que es
produí el cessament, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.

9.

Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant aquesta Administració municipal
o de l’entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, en la forma i models en que es
determini.

Article 10. Règim de Gestió
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, es
realitzarà per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gestió censal, tributària i la
inspecció del Tribut i comprendrà la formació dels censos de l'impost, la qualificació de les activitats
econòmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, l'elaboració de la matrícula i, en general, totes
les funcions que integren la gestió censal de l'impost, en els termes assenyalats en el paràgraf
primer de l'article 92.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i les funcions de concessió i
denegació d'exempcions de caràcter pregat, amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit benefici
fiscal en formular la corresponent declaració d'alta en la matrícula, pràctica de les liquidacions,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts,
resolució dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per la informació i
assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions.
Els subjectes passius presentaran la corresponent declaració, en el termini dels deu dies hàbils
immediatament anteriors a l'inici de l'activitat i en el model aprovat per l’Administració amb
competència censal en l’àmbit del Tribut.
Article 11. Padrons
1.

L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de
documents expressius de les seves variacions elaborades per l’ens que realitza la gestió
censal.

2.

La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual,
que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

3.

Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre.

4.

El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que
fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans
de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

Article 12. Exempcions i bonificacions
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1.

Estan exempts d'aquest impost:
a)
b)

L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i també els seus respectius
organismes autònoms i entitats de dret públic anàlogues de les Comunitats Autònomes i
entitats Locals.
Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat en territori nacional, durant els dos
primers períodes impositius en els quals es desenvolupi la mateixa. No se considerarà inici
d’activitat quan la mateixa s’hagi desenvolupat anteriorment sota un altra titularitat.

c)

Les persones físiques.

d)

Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de
l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que tinguin un
import net de la xifra de negocis inferior a 1,000.000 d’euros; així com els subjectes
passius de l’Impost sobre la Renda dels no Residents que operin a Espanya a través
d’establiment permanent amb una xifra neta de negocis inferior a 1,000.000 d’euros.

e)

Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades
per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades.

f)

Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus
graus finançats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les
entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense tenir ànim de lucre,
estiguessin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o
articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensió o internat i encara que per
excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit
ensenyament, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per cap particular o
tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l'establiment.

g)

Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels minusvàlids realitzin, encara que
venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre que l'import de la
dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a
l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.

h)

La Creu Roja Espanyola.

i)

Els subjectes passius als quals els és d'aplicació l'exempció de l'impost en virtut de tractats
o convenis internacionals.

2.

Els beneficis regulats en les lletres b), f) i g) de l'apartat anterior tenen caràcter pregat, i es
concediran, quan procedeixi, a instància de part.

3.

Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudiran, en els termes establerts en
la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i dels recàrrecs
d'aquest impost.

4.

Les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts en el capítol I del títol II
de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals la mecenatge, estaran exemptes de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques per les activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica.
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5.

Tindran una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent, quan així es sol·liciti, els que
iniciïn una activitat empresarial i tributin per quota municipal durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa.
L’aplicació de la bonificació requerirà que l’activitat econòmica no hagi estat exercida
anteriorment sota una altra titularitat. S’entendrà que l’activitat ha estat exercida anteriorment
sota una altra titularitat, entre d’altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques
d’activitat.
El període de bonificació caducarà un cop transcorreguts cinc anys des de la finalització de la
exempció prevista al paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei d’Hisendes Locals.
La bonificació s’aplicarà a la quota tributària integrada per la quota de tarifa ponderada pel
coeficient establert a l’article 87 i modificada en el seu cas, pel coeficient establert a l’article 88
de la Llei d’Hisendes Locals. En el supòsit que resultes aplicable la bonificació a que fa
referència l’apartat 3 anterior, la bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota
resultant d’aplicar la bonificació de l’apartat 3 anterior.

6.

L’òrgan competent per atorgar els beneficis fiscals, llevat que expressament estigui atribuït a
un altre òrgan, serà la Comissió de Govern.

Article 13. Inspecció
La inspecció d'aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o per l’entitat qui tingui delegada
aquesta facultat per part de l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del corresponent acord
de delegació i segons el Reglament General d'Inspecció de Tributs i les concordants i vigents
ordenances general i fiscal.
Article 14. Infraccions i sancions
Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i sancionaran d'acord amb allò que
disposen els articles 77 i següents de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada 31 de gener de 2003 començarà
a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11

TAXA PEL SERVEI DE CENS DE GOSSOS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de cens de gossos, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1.988.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, per part de l'Ajuntament d'Ascó, del
cens de gossos, bé la sol·licitin particulars interessats, o bé sigui d'ofici per raons de seguretat,
sanitat o prevenció, sempre que la prestació d'aquest servei redundi en benefici del subjecte passiu.
Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, que hagin estat objecte de la prestació del servei, entenent
que aquest són els propietaris i els posseïdors, per qualsevol títol jurídic, de gossos, que hagin
sol·licitat el servei.
Article 4. Quota tributària
1.

La quota tributària es determinarà en funció del nombre de gossos censats per cada subjecte
passiu, propietari o posseïdor dels mateixos.

2.

A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:
- per cada gos censat .................................................

0,60 €

Article 5. Acreditament
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'efectuar-se la inscripció al cens
municipal de gossos, moment en que s'inicia a tots els efectes la prestació del servei.

2.

La confecció del cens es realitzarà anyalment en la data que es determinarà en l'acord de
constitució del cens municipal de gossos.

Article 6. Liquidació i Ingrés
1.

D'acord amb les dades del cens de gossos, un cop establert el termini per la seva confecció,
els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que correspongui, la qual es
notificarà per a ingrés directe, en el moment d'efectuar-se la inscripció o en la forma i els
terminis fitxats pel Reglament General de Recaptació.

2.

Un cop realitzat el pagament de la taxa es lliurarà als propietaris o posseïdors dels gossos
censats una placa acreditativa del cens realitzat en l'any corresponent.

Article 7. Infraccions i Sancions
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En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 24 de
novembre de 1993 i publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 275 de 30 de novembre de 1993,
no havent-se presentat cap reclamació en el termini d'exposició al públic i havent quedat, per tant,
aprovada definitivament.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.

Aquesta ordenança fiscal, ha estat derogada pel Ple de la Corporació en sessió de 31 d’octubre de 2016.
LA SECRETÀRIA
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12

REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT
ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE
SERVEIS PÚBLICS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen llurs articles 15 a 19,
aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor de les
empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministrament que
resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa el fruïment dels usos privatius i els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per tal de prestar els serveis de
subministraments d’interès general o que afectin a la generalitat o una part important del
veïnat. Als esmentats efectes, s’inclouran entre les empreses i entitats anteriors aquelles
que, emprant xarxes alienes, siguin distribuïdores i comercialitzadores dels serveis de
subministrament.

2.

L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei del subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el
subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals.

Article 3. Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i els ens esmentats en l’article 33
de la Llei General Tributària que utilitzen el domini públic per tal de prestar els serveis de
subministrament de gas, electricitat, telefonia, veu, dades, imatges i altres d’anàlegs, així
com els que explotin la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències
d’aprofitament especial, o les que es beneficiïn d’aquest aprofitament en cas d’haver
procedit sense l’autorització corresponent.

2.

Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canvií el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració competent mitjançant
declaració expressa a l’administració gestora de la taxa, mitjançant declaració expressa a
aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’administració fins
que no es presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el
domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3.

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

Article 4. Responsables
1.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
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2.

Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.

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

4.

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

Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)

Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats.

6.

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

Article 5. Base imposable
1.

La base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. S’entendrà per ingressos bruts procedents
de la facturació aquells que, sent imputables a cada empresa o entitat, hagin estat obtinguts
per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal.
No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis
prestats ni les quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés
propi del subjecte passiu, però caldrà incloure les quantitats percebudes per drets d’accés i
interconnexió abonats per empreses i entitats distribuïdores i comercialitzadores.

2.

Quan per al fruïment de l’aprofitament especial al qual es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, 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, per l’ús de la mateixa,
en concepte d’accés o interconnexió .

3.

Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui
l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que constitueixen
l’objecte de llur activitat.

4.

Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i amb d’altres taxes establertes, o que pugui establir
l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de
les quals les esmentades persones físiques o jurídiques i ens sense personalitat de l’article
33 de la Llei General Tributària hagin de ser subjectes passius.

Article 6. Quota tributària
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La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en l’article 5
d’aquesta Ordenança.
Article 7. Període impositiu i meritament
1.

La taxa s’acredita quan s’inicia l’aprofitament especial del domini públic local necessari per
la prestació del subministrament.

2.

Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques es perllonguin durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de
gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1.

S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute tributari en el
mateix moment en què es presenta la declaració del tribut.

2.

Quan es tracti de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials realitzats al
llarg de varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar la
corresponent declaració en les oficines de l’Ajuntament o de l’organisme que tingui delegada
la recaptació de la taxa, dintre dels vint dies naturals següents a cada trimestre natural
objecte de declaració.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al
propietari de les xarxes en ordre a justificar la minoració a la qual fa esment l’article 5.2
d’aquesta Ordenança.

3.

S’expedirà abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer el deute en el moment de
presentació de la declaració en el lloc de pagament indicat al cos del propi abonaré.

4.

L’Ajuntament o l’organisme que tingui delegada la recaptació de la taxa comprovarà el
contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, si s’escau, que es notificarà als
interessats als efectes pertinents.

Article 9. Convenis de col·laboració
Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants,
per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.
Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa l’article 77 i següents de la
Llei General Tributària i normativa que la complementi.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 31 de gener de 2003, regirà des del dia 1 de gener de 2003.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

REGULADORA DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE
LES VORERES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3, apartats h), i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’entrada
de vehicles a través de les voreres.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles
a través de les voreres de la via pública.
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 què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï sense
haver sol·licitat la llicència, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.

2.

En les taxes establertes per l’entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la condició
de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que tinguin accés
d’entrada de vehicles.

Article 4. Responsables
1.

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1.

L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics de comunicacions que explotin directament i també que interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2.

No s’apliquen bonificacions ni reduccions per determinar del deute.

Article 6. Normes de gestió
Les vies públiques municipals es classifiquen en una categoria única.
Article 7. Quota tributària
Entrada de vehicles en edificis, cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dins
d’un aparcament general
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
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- Drets de concessió..... 9,02 €
- Per cada gual............. 3,01 €/any
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’aprofitament especial o l’ús privatiu, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència.
2.

Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l’1 de gener de cada any natural.

Article 9. Període impositiu
1.

La meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any
natural, o el període previst a la tarifa, tret dels supòsits d’inici o cessament en
l’aprofitament especial, i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.

2.

Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals , s’ha
d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de
l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota
anyal.

3.

Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, en cas de tarifes anuals, s’ha de
retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no
s’ha de retornar cap quantitat.

Article 10. Règim de declaracions i d’ingrés
1.

La taxa és pot exigir en règim d’autoliquidació.

2.

Quan se sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial o l’ús privatiu, se’n
declararan les característiques i es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que
el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.

3.

El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament voluntari.

Article 11. Notificacions de les taxes
1.

En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, s’ha de
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent
als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Província.

2.

A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta ordenança, que són conseqüència de la
transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del
preu públic al qual substitueix.

Article 12. Infraccions i sancions
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Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 13 de novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 t), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, incloent-hi els
drets de connexió i col·locació i utilització de comptadors.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la distribució d’aigua incloent-hi els drets de connexió, i utilització de comptadors
així com la baixa del servei i la desconnexió dels comptadors.
Article 3. Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que
es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.

2.

Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles.

Article 4. Responsables
1.

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.

2.

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

Article 5. Beneficis fiscals
1.

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

Article 6. Quota tributària
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:

Tarifa aigua:
- Instal·lació de comptadors i connexions...............
- Desinstal·lació de comptadors i connexions.........
Tarifa per Consums:
- 1r Tram. Quota mínima anual............................
- 2n Tram de 80 a 250 m3 any ..........................
- 3r Tram de més de 250 m3 any..........................
2.

30,05 €
42,89 €
9,07 €
0,15 € /m3
0,30 € /m3

La taxa pels subministrament detallats és determinarà aplicant sobre els consums les
quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

Article 7. Meritació
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1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del
moment en què s’inicia la prestació del servei.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat
de realitzar-lo, de la factura corresponent.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 8. Impost sobre el valor afegit
D’acord amb la legislació vigent, a la quota tributària d’aquesta taxa se li ha d’afegir l’impost
sobre el valor afegit, vigent en cada moment, que ha de suportar el subjecte passiu.
Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 13 de novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE VEU PÚBLICA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 e), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de veu
pública.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització del servei de difusió de notícies per mitja de veu pública o pregoner a
través dels serveis municipals o be per mitja del Teletext municipal..
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin
el servei municipal de veu pública o Teletext municipal.
Article 4. Responsables
1.

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.

2.

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

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
-

Per cada pregó sol·licitat .......................................... 0,36 €
Per inserció d’anuncis al Teletext municipal:
Cada quinzena ................................................
0,90 € /línia

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà i neix l’obligació de pagament quan es sol·liciti el servei.
Article 8. Gestió
Els interessats en la prestació dels servei a què es refereix aquesta ordenança, presentaran
davant d’aquest municipi una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i l’extensió del
servei desitjat.
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Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 13 de novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4.ñ), del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de llar d’infants.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels
nens, i altres complementaris, propis de les llars d’infants, quan aquests es realitzin pels serveis
municipals.
Article 3. Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria, que sol·licitin o utilitzin els serveis definits a l’article 2, que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables
1.

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributaria.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits
i abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Article 5. Beneficis fiscals
1.

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

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Matrícula ...............................................................
- Quota mensual ......................................................
- Servei acollida concertat de 7,30 a 9 hores .........
- Servei acollida concertat de 8 a 9 hores ...........
- Servei acollida concertat de 18 a 19 hores ...........
- Servei vigilància menjador concertat ..............
- Servei acollida esporàdic de 7,30 a 9 hores ...........
- Servei acollida esporàdic de 8 a 9 hores ............
- Servei acollida esporàdic de 18 a 19 hores ...........
- Servei vigilància menjador esporàdic ................

20 €
24 €
45 €/mes
30 €/mes
30 €/mes
60 €/mes
4,5 €/dia
3 €/dia
3 €/dia
5 €/dia
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Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o activitats especificades en l’article 6è de
tarifes, mitjançant la sol·licitud de matrícula i pel que fa a la quota mensual l’últim dia de cada
mes.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’efectuar la matriculació i durant els 15
primers dies del més següent a la data de meritació.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 13 de novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist i Plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I D’ALTRES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i l’article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els
articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització
d’edificis i/o instal·lacions municipals que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest reial Decret Legislatiu.
Article 2on. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament del domini públic local
que té lloc mitjançant l’ocupació, amb finalitat lucrativa, de dependències dels edificis i de
qualsevol altre instal·lació municipal amb caràcter exclusiu o mitjançant entrada.
Article 3er. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiats o afectats per la utilització o aprofitament dels edificis municipals i de
qualsevol altre instal·lació municipal.
Article 4t. Responsables.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb
l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
L’Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats locals i les entitats privades sense ànim de lucre
no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència o autorització per a la
utilització privativa de les dependències municipals.
Estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració
amb l’Ajuntament i/o les seves empreses i organismes.
També estan exempts de pagament les entitats quan així es determini per conveni.
Article 6è. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la sol·licitud
per la utilització o aprofitament dels edificis municipals.
Article 7è. Quota tributària.
Les quotes a satisfer per aquestes taxes són les següents:
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Preu/ hora
Pista Pavelló+ vestuaris pavelló

11,72

Camp esports gespa natural

31,70

Camp esports gespa artificial

12,88

Pista casal, camerinos, serveis

7,99
Preu/dia

Centre neuràlgic planta baixa esquerra

11,46

Centre neuràlgic planta 1 esquerra gran

10,32

Centre neuràlgic planta 1 esquerra petita

5,95

Edifici antic hospital sala 00-01

1,07

Edifici antic hospital sala 00-02

4,46

Edifici antic hospital sala 01-01

4,23

Edifici antic hospital sala 01-02

3,78

Edifici antic hospital sala 02-01

1,41

Edifici antic hospital sala 02-02

3,78

Edifici antic hospital sala 02-03

5,24

Edifici antic hospital sala 03-02

1,87

Edifici antic hospital sala 03-03

2,33

Edifici antic hospital sala 03-04

5,24

Article 8è. Període impositiu
El període impositiu serà el temps durant el qual s’hagi autoritzat la utilització privativa de les
dependències municipals amb finalitat lucrativa. A manca de determinació de temps, en llicències
d’us a precari, el període impositiu serà de successius venciments de caràcter mensual des de la
data d’autorització i fins la seva revocació o extinció per altres causes.
Quan no s’autoritzi la utilització privativa esmentada al punt anterior, o per causes no imputables
al subjecte passiu no es pugui beneficiar de la utilització sol·licitada, procedirà la devolució de la
taxa satisfeta.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Quan es sol·liciti autorització per la utilització privativa de les dependències municipals amb
finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute i procedir a la seva liquidació.
S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de 10 dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 10è. Règim d’infraccions i sancions
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Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària, el
RD 2063/2004, de 15 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de Règim Sancionador
Tributari, i la normativa vigent d’aplicació.
Disposició Final.
Aquesta Ordenança Fiscal que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2007 i definitivament el dia 31 de gener de 2008, començarà
a regir el dia següent a partir de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i es
mantindrà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
Article 1. Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, en virtut del que disposen els
articles 20 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
Article 2. Fet imposable:

1.

El fet imposable de la taxa és l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que verifica si
els actes d'edificació i ús del sòl previstos en els articles 179 i següents de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’Urbanisme i la resta de normativa urbanística aplicable, i que s'hagin de
realitzar en el terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia
previstes en les esmentades disposicions i en l’instrument de Planejament urbanístic
vigent d’aquest municipi.

2.

El fet imposable és, en tots els casos, la prestació dels serveis i de l’activitat municipal
realitzada, tan tècnica com administrativa, encara que aquesta finalitzi en un acte
denegatori de la llicència o autorització sol·licitada.

Article 3. Subjectes passius:
1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
previstes a l'article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin propietaris o posseïdors, si
s'escau, arrendataris dels immobles on es realitzin les construccions o instal·lacions o
s'executin les obres.

2.

En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
de les obres.

Article 4. Responsables:

1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques determinades a la Llei General Tributària.

2.

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

3.

I en tot cas, ho seran els anomenats a l’article 101 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 5. Base imposable i Tarifes:
Llicència urbanística: Quan l’actuació estigui subjecte a l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, la base imposable serà la mateixa que per a l’esmentat impost, i en aquest
cas la taxa serà el resultat d’aplicar a la base els següents tipus de gravamen o tarifes següents:
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Trams base imposable
De 0 a 50.000,00 €uros
De 50.001,00 €uros fins 300.000 €uros
De 300.001,00 €uros fins 600.000 €uros
De 600.001,00 €uros fins 1000.000 €uros
Més d’1000.000 €uros

Tarifa/tipus gravamen
0,00 €uros
100,00 €uros
0,5%
1%
2%

Art. 6. Procediment:
L'Ajuntament exigeix aquesta taxa en règim d'autoliquidació, de conformitat amb l'article 27.1 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. Aquestes taxes podran ser objecte de devolució a l'interessat
en els següents terminis:

a)

Quan no es concedeix la llicència per causa no imputable al sol·licitant, es retornarà
íntegrament el total de la quantitat dipositada.

b)

Quan l'interessat desisteix d'aquestes, la devolució pujarà als percentatges següents:
El 50 per cent si desisteix o renuncia abans de l'informe dels Serveis Tècnics
Municipals.
- No es retornarà cap quantitat si es desisteix o renuncia amb posterioritat a l’informe
dels Serveis Tècnics Municipals.
No es retornarà cap quantitat, sí al final de la tramitació de la petició de llicència, aquesta
es denega, s’arxiva la petició o es realitza menys obra de la sol·licitada inicialment, ja
que la taxa se satisfà per l’activitat municipal desenvolupada per l’Ajuntament, tant tècnica
com administrativa.
-

c)

Article 7. Exempcions i bonificacions:
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa, llevat de les establertes a la
normativa vigent, prèvia sol·licitud de l’interessat i justificació escaient.
Article 8. Acreditament:

1.

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

2.

Quan les obres s'hagin iniciat o dut a terme sense haver obtingut la llicència corresponent,
la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra
en qüestió es autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que
pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no
fossin autoritzables.

3.

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

4. No obstant l’anterior, la taxa es merita d’acord amb l’article 26 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.
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Article 9. Declaració:
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General de l’Ajuntament i adjuntaran un certificat visat
pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del
lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de
l'edifici.
2. Quan la llicència objecte d’aquesta taxa no exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un
tècnic competent, s’adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar,
així com una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades
de les quals permetin comprovar el seu cost.
Així mateix en aquells altres supòsits objecte d’aquesta ordenança fiscal, que no requereixin
de la documentació esmentada al paràgraf anterior, s’haurà d’aportar i adjuntar a la sol·licitud
la documentació que sigui oportuna en cada cas.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte caldrà
notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Article 10. Liquidació i ingrés:
1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è quan es presenti la
sol·licitud de llicència es practicaran les actuacions de liquidació que corresponguin segons
allò que determina l’article 5è de la present ordenança fiscal.
2. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix el
contribuent per al seu ingrés directe a les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament
i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 11. Infraccions i sancions:
Sobre la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions s'ajustarà a la normativa prevista en
la Llei general tributària, i altres normes d'aplicació.
Disposició final:
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de data
6 d’abril de 2009, i definitivament en data 19 de maig de 2009 entrarà en vigor una vegada
s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de la província, i regirà i fins al moment de la seva modificació
o derogació expressa per part del Ple.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

LA SECRETÀRIA

Aquesta ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 31 d’octubre de 2016.
LA SECRETÀRIA
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