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 ORDENANÇA NÚM. 1 
 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 

 
CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS 

 
Article 1.- Finalitat de l’Ordenança: 
La present Ordenança té com a finalitat: 
a).- Regular aspectes comuns a diverses Ordenances fiscals, evitant-ne així la seva reiteració. 
b).- Regular les matèries que precisin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Guíxols. 
c).- Recopilar en un text únic les normes i procediments el coneixement dels quals pot resultar 

d’interès general. 
 
Article 2.- Objecte i Naturalesa de l’Ordenança: 
Aquesta Ordenança general està dictada a l’empara del que preveu l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de l’article 15.3 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 i 
conté les normes comunes, tant substantives com de procediment, que regularan les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic local de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols. 
 
Article 3.- Normativa complementària: 
1.- La normativa complementària a aquesta Ordenança està constituïda per les següents Lleis: 

a).- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i disposicions que les desenvolupin. 

b).- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de la legislació bàsica i conforme a 
ella. 

c).- La Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària i la Llei 34/2015, de 21 de setembre 
de modificació parcial de la General Tributària, de la qual són supletòries, la Llei General 
Pressupostària i la llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 

d).- Llei 25/1998 de 25 de juliol, de Modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i 
de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. 

2.- Complementen el marc  jurídic de la present Ordenança les normes reglamentàries de 
desenvolupament de la legislació anterior i especialment el Reial Decret 939/2005 de 29 de 
juliol, pel qual s’aprova Reglament General de Recaptació. 

 
Article 4.- Àmbit d’Aplicació i Interpretació: 
1.- La present Ordenança s’aplicarà en la gestió dels ingressos de dret públic la titularitat dels quals 

correspongui a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols o als seus organismes autònoms. 
2.- Les Ordenances s’aplicaran en el Terme Municipal, d’acord amb els principis de residència 

efectiva i territorialitat. 
3.- Llevat de que l’Ordenança específica prevegi una altra cosa, les Ordenances Fiscals entraran en 

vigor a partir de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província. 
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4.- Mitjançant Decret de la Presidència es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d’aquesta Ordenança i  de les Ordenances reguladores de cada ingrés, previ informe del tècnic 
competent. 

 
CAPÍTOL II.- NORMES GENERALS DE PROCEDIMENT 

 
Article 5.- Aspectes Generals: 
1.- La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de racionalitat i eficàcia, procurant així 

mateix simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitant-li l’accés a la 
informació administrativa. 

2.- El personal competent per a expedir còpies autenticades de documents que consten en les 
dependències de  Gestió tributària  i Recaptació serà el següent: 
a).- El secretari de l’Ajuntament o funcionari habilitat a tal efecte. 
b).- El funcionari designat pel secretari quan es tracti de documents obrants en altres 

dependències. 
 
Article 6.- Accés a Arxius:  
1.- Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i documents que formin part d’expedients, en els 

termes establerts en la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Públiques i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

2.- Per tal de què sigui autoritzada la consulta serà necessari que es formuli petició individualitzada 
especificant els documents que desitgi consultar sempre i quan no afectin a la intimitat de 
terceres persones diferents del consultant. 

3.- En les seccions d’atenció al públic de Gestió tributària  i de Recaptació únicament es pot donar 
informació sobre dades contingudes en rebuts o liquidacions tributàries als que hi consten com 
a titulars del rebuts o liquidacions, és a dir, als subjectes passius, en tractar-se de dades 
protegides d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantía dels drets digitals.  

4.- Malgrat el que es disposa l’article anterior, es podrà donar la informació al sol·licitant: 
a).- Quan el sol·licitant presenti un document d’autorització, o poders de representació del titular 

del rebut o liquidació. 
b).- Quan el sol·licitant es personi en les oficines d’atenció al públic amb el titular i aquest 

manifesti verbalment la seva autorització. 
c).- Quan es tracti d’informació sobre l’ impost sobre béns immobles i el sol·licitant presenti 

document d’opció de compra, contracte d’arres o qualsevol document oficial que l’acrediti 
com a futur comprador. 

d).- Quan es tracti d’informació sobre l’ Impost sobre Béns Immobles per a la identificació de 
les parcel·les colindants a la del sol·licitant, quan acrediti la seva titularitat amb excepció del 
valor cadastral. 

e).- Quan es tracti d’informació sobre l’ Impost sobre Béns Immobles i el sol·licitant acrediti la 
titularitat d’un dret de transcendència Reial o de lloguer que recaigui sobre el bé immoble. 

5.- Si la persona que sol·licita la informació al·lega la mort del titular del rebut o liquidació, haurà 
de demostrar com a mínim la relació de parentesc amb el subjecte passiu (Llibre de Família i 
Certificació de Defunció).  

 
Article 7.- Registres: 
1.- Existirà un Registre General en el que es farà el corresponent assentament de qualsevol escrit o 

comunicació que sigui presentat o que es rebi en qualsevol unitat administrativa. També s’hi 
anotarà la sortida dels escrits i comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars. 
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2.- Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i 
comunicacions i s’hi estamparà nota expressiva de la data en la qual es presentin i número 
d’ordre que els hagi correspost. 
A efectes de còmput de terminis per a dictar resolució, s’entendrà com a data de presentació del 
corresponent escrit la data de recepció en el Registre d’Entrada.  

3.- Per tal de garantir la integració informàtica en el Registre General cal consignar el NIF de tot 
contribuent, persona física o jurídica i entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que s’adreci a aquest Ajuntament per a qualsevol gestió. En el 
supòsit que no disposi de NIF o NIE, es consignarà el Número de Targeta de Resident o el 
Número del Passaport que l’identifiqui. 

 
Article 8.- Còmput de Terminis: 
1.- Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies s’entén que 

aquests són hàbils, excloent del còmput els dissabtes, diumenges i festius. 
2.- Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en 

el qual tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en el qual 
es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no 
hi hagués dia equivalent a aquell en el qual comença el còmput, s’entendrà que el termini 
finalitza l’últim dia de mes. 

3.- Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l’endemà del dia en el qual tingui lloc la 
notificació o publicació de l’acte. 

4.- Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de 
terminis que no excedeixi la meitat dels mateixos. 

 
Article 9.- Drets i Garanties dels Obligats Tributaris: 
1.- De conformitat amb l’article 34 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària , són 

drets dels obligats tributaris, entre altres, els següents: 
a).- Dret a ser informat i assistit per l’Administració Tributària sobre l’exercici dels seus drets i 

el compliment de les seves obligacions tributàries.  
b).- Dret a obtenir, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions 
d’ingressos indeguts que procedeixin, amb abonament de l’ interès de demora previst a 
l’article 26 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, sense necessitat 
d’efectuar requeriment a l’efecte. 

c).- Dret al reemborsament dels costos dels avals i altres garanties aportades per a suspendre 
l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute, sempre que aquesta 
sigui declarada total o parcialment improcedent per sentència o resolució administrativa 
ferma, amb abonament de l’ interès legal sense necessitat d’efectuar requeriment a l’efecte, 
així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els casos d’estimació parcial 
del recurs o de la reclamació interposada. 

d).- Dret a utilitzar les llengües oficials a Catalunya, d’acord allò amb el previst a l’ordenament 
jurídic. 

e).- Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els que sigui part. 
f).- Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de l’Administració 

Tributària sota quina responsabilitat es tramitin els procediments de gestió tributària en els 
que tingui la condició d’interessat. 

g).- Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions presentades per ell, així com dret a 
obtenir còpia segellada dels documents presentats davant l’Administració, sempre que 
l’aportin junt amb els originals per a la seva confrontació, i dret a la devolució dels 
documents originals, en el cas que no hagin de restar a l’expedient. 
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h).- Dret a no aportar els documents ja presentats i que es trobin en poder de l’Administració 
actuant, sempre que l’obligat tributari indiqui el dia i procediment en el qual els va 
presentar. 

i).- Dret, en els termes legalment previstos, al caràcter reservat de les dades, informes o 
antecedents obtinguts per l’Administració Tributària, el quals únicament podran ser 
utilitzats per a la efectiva aplicació dels tributs o recursos sobre els quals tingui 
encomanada la gestió i per a la imposició de sancions, sense que puguin ser cedits o 
comunicats a tercers, llevat dels supòsits previstos a les lleis. 

j).- Dret a ser tractat amb el degut respecte i consideració pel personal al servei de 
l’Administració tributària. 

k).- Dret a que les actuacions de la Administració tributària que requereixin la seva intervenció 
es portin a terme en la forma que li resulti menys feixuga , sempre que no perjudiqui el 
compliment de les seves obligacions tributàries. 

l).- Dret a formular al·legacions i a aportar documents que seran tinguts en compte pels òrgans 
competents al redactar la corresponent proposta de resolució. 

m).- Dret a ser escoltat en el tràmit d’audiència, en els termes previstos a la llei i a les presents 
Ordenances. 

n).- Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte d’adquisició o 
transmissió, d’acord amb el previst a l’article 6 d’aquesta ordenança. 

o).- Dret a ser informat, a l’ inici de les actuacions de comprovació o inspecció sobre la 
naturalesa i abast de les mateixes, així com dels seus drets i obligacions en el curs de les 
actuacions i a que les mateixes es desenvolupin en els terminis previstos a la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària. 

p).- Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables, d’acord amb 
el que s’estableix a l’article 27 de la present Ordenança. 

q).- Dret a formular queixes i suggeriments en relació al funcionament de l’Administració 
tributària. 

r).- Dret a que les manifestacions amb rellevància tributària del obligats es recullin en 
diligències esteses als procediments tributaris. 

s).- Dret dels obligats tributaris a presentar davant de l’Administració tributària la 
documentació que estimin convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució del 
procediment tributari que s’estigui desenvolupant. 

t).- Dret a obtenir còpia a la seva costa, dels documents que integrin l’expedient administratiu 
en el tràmit de posada de manifest del mateix en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària. Aquest dret es podrà exercir en qualsevol moment en 
el procediment de constrenyiment. 

 
CAPÍTOL III.- ELEMENTS DEL TRIBUT. NORMES TRIBUTÀRIES DE CARÀCTER 

GENERAL 
Article 10.- El Fet Imposable: 
Constituirà el fet imposable dels tributs algun dels següents supòsits: 
1.- En les taxes, la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local o la 

prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa de competència local 
que es refereixi al subjecte passiu, l’afecti o el beneficiï de manera particular, i, en tot cas, quan 
concorri qualsevol de les circumstàncies següents: 

a).- Que no sigui de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es 
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 
 Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
 Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida 

social del sol·licitant. 
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b).- Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a 
favor del sector públic de conformitat amb la normativa vigent. 

2.- En les contribucions especials, l’obtenció per part del subjecte passiu, d’un benefici o d’un 
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de 
l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per part de les Entitats 
respectives. 

3.- En els impostos, l’específic que expressament prevegi cada Ordenança Fiscal, o la norma en què 
es fonamenta. 

 
Article 11.- Naixement de l’Obligació de Contribuir:  
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l’Ajuntament a liquidar 
l’obligació tributària. 
Pels tributs i ingressos de dret públic en els que s’estableixi el règim d’autoliquidació, l’obligació de 
contribuir naixerà quan ho determini la seva Ordenança reguladora. 
En els tributs de cobrament periòdic, l’obligació de contribuir renaixerà a cada inici del seu període 
impositiu, determinat per la seva ordenança reguladora o acord d’aprovació. 
 
Article 12.- Obligats Tributaris i Subjectes Passius: 
1.- Són Obligats Tributaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals la normativa 

tributària imposa el compliment d’obligacions tributàries. 
1.- Entre altres, són obligats tributaris: 

a).- Els contribuents 
b).- Els substituts dels contribuents 
c).- Els obligats a fer pagaments fraccionats  
d).- Els retenidors 
e).- Els successors 
f).- Els beneficiaris de supòsits d’exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no 

tinguin la condició d’obligats tributaris. 
g).- Altres que determini la llei. 

2.- També tindran caràcter d’obligats tributaris aquells a qui la normativa tributària imposa el 
compliment d’obligacions tributàries formals. 

3.- Tindran la consideració d’obligats tributaris, en les lleis en què així s’estableixi, les 
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats les quals, tot i mancar de personalitat 
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles de 
imposició. 

4.- També tindran el caràcter d’obligats tributaris els responsables als quals es refereix l’article 
41 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

5.- La concurrència de varis obligats tributaris en un mateix pressupost d’una obligació 
determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària al 
compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament altra cosa.  
Les lleis podran establir altres supòsits de solidaritat diferents del previst en el paràgraf 
anterior. 

2.- Són Subjectes Passius els obligats tributaris els quals, segons la llei, hagin de complir 
l’obligació tributària principal, així como les obligacions formals inherents a la mateixa, bé 
com a contribuent o bé com a substitut del mateix. No perdrà la condició de subjecte passiu qui 
hagi de repercutir la quota tributària a altres obligats, llevat que la llei de cada tribut disposi un 
altre cosa. 

3.- És Contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable. 
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4.- És substitut del contribuent el qui, per imposició de la llei i en lloc del contribuent, està obligat 
a complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a la 
mateixa.  

 
Article 13.- Obligacions Tributàries: 
 
1.-  L’obligació tributària principal té per objecte el pagament de la quota tributària. 
2.-  L’obligació tributària de fer pagaments a compte de l’obligació tributària principal consisteix en 

satisfer un import a l’Administració tributària pels obligats a fer pagaments fraccionats o per 
aquells que determini la llei. 
Aquesta obligació tributària té caràcter autònom respecte de l’obligació tributària principal. 

3.-  Les obligacions tributàries accessòries són aquelles diferents de les anteriors que consisteixen 
en prestacions pecuniàries que s’han de satisfer a l’Administració tributària i l’exigència de les 
quals s’imposa en relació a una altra obligació tributària. 
Tenen la naturalesa d’obligacions tributàries accessòries les obligacions de satisfer l’ interès de 
demora, els recàrrecs per declaració extemporània i els recàrrecs del període executiu, així com 
aquelles altres que imposi la llei. 
Les sancions tributàries no tenen la consideració d’obligacions accessòries. 

4.-  Les obligacions tributàries formals són les que, sense tenir caràcter pecuniari, s’imposen per la 
normativa tributària als obligats tributaris, deutors o no del tribut, i el compliment del qual està 
relacionat amb el desenvolupament d’actuacions o procediments tributaris. 
A més de la resta que legalment es puguin establir, els obligats tributaris hauran de complir les 
següents obligacions: 

a).- L’obligació de sol·licitar i utilitzar el número d’identificació fiscal en les seves relacions 
de naturalesa o amb transcendència tributària. 

b).- L’obligació de presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions que s’exigeixin 
per cada tribut. 

c).- Tenir a disposició de l’Administració Municipal els llibres de comptabilitat, de registre i 
altres documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d’acord amb la Llei, 
segons estableixi en cada cas l’ordenança corresponent. 

d).- Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions. 
e).- Proporcionar a l’Administració Municipal les dades, els informes, els antecedents i els 

justificants que tinguin relació amb el fet imposable. 
5.-  La resta que estableixin les lleis. 
 
Article 14.- Responsables Solidaris: 
1.- En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per la Llei, quan hagi transcorregut el 

termini voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, es podrà 
reclamar als responsables solidaris el pagament del mateix. 

2.- La solidaritat en el pagament d’una obligació tributària autoritza a l’Administració per a exercir 
íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades. Al responsable se li 
exigirà l’ import de la quota inicialment liquidada, incrementant els interessos de demora. Si 
aquest deute no és satisfet en el període de pagament voluntari que es concedirà, s’exigirà al 
responsable el recàrrec de constrenyiment aplicat sobre el deute principal. 

3.- Respondrà solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants o 
col·laborin en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estendrà també 
a la sanció. 

4.- En particular, respondran solidàriament del deute fins al import del valor dels béns i drets que 
s’haguessin pogut embargar, les següents persones: 
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a).- Els causants o que col·laborin en l’ocultació de béns o drets amb la finalitat d’impedir la 
seva trava. 

b).- Els que per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c).- Els que, coneixent l’embargament, col·laborin o consentissin el seu aixecament. 
d).- Els dipositaris dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de l’embargament, 

col·laborin o consentin el seu aixecament. 
5.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 

de 17 de desembre, General Tributària (Comunitats de Béns, Herències Jacents, etc.) 
respondran solidàriament de les obligacions tributàries de les esmentades entitats en proporció 
a les seves respectives participacions. 

6.- També són responsables solidaris els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o 
exercici d’explotacions i activitats econòmiques, per les obligacions contretes de l’anterior 
titular i derivades del seu exercici, llevat que l’adquisició hagi tingut lloc en un procediment 
concursal.  

7.- Les lleis podran establir altres supòsits de responsabilitat solidària diferents als previstos en els 
apartats anteriors. 

 
Article 15.- Procediment per a Exigir la Responsabilitat Solidària: 
D’acord amb l’article 175 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el 
procediment per a exigir la responsabilitat solidària, segons els casos, serà el següent: 
 
1.- Quan la responsabilitat hagi estat declarada i notificada al responsable en qualsevol moment 

anterior al venciment del període voluntari de pagament del deute que es deriva, serà suficient 
amb requerir-li el pagament un cop transcorregut aquest període. 

2.- A la resta dels casos, un cop transcorregut el període voluntari de pagament del deute que es 
deriva, el responsable de l’oficina de recaptació prepararà i informarà l’expedient, el qual es 
lliurarà al Tresorer, el qual, si s’escau, dictarà l’acte de derivació de la responsabilitat solidària 
que es notificarà al responsable. 

3.- Des de l’oficina de Recaptació es requerirà al responsable, o a qualsevol d’ells si aquests són 
diversos, per tal de que efectuï el pagament, alhora que se li concedeix tràmit d’audiència amb 
caràcter previ a la derivació de la responsabilitat, per un termini de quinze dies durant el qual 
els interessats, podran al·legar i presentar els documents que estimin adients. 
Ateses les al·legacions presentades i, si no ha estat satisfet el deute, es dictarà acte de derivació 
de la responsabilitat amb expressió de: 

a).- Els elements essencials de la liquidació i del títol executiu. 
b).- Text íntegre de l’acord de declaració de la responsabilitat. 
c).- Mitjans d’impugnació que puguin ser exercits pels responsables, contra la liquidació, o 

l’extensió de responsabilitat, amb indicació dels terminis i òrgans davant els quals 
s’hauran d’interposar. 

d).- Lloc, termini i forma en els quals s’hagi de satisfer el deute i que seran els establerts per 
als ingressos en període executiu. 

e).- Advertiment de que, transcorregut el període voluntari concedit, si el responsable no 
efectua l’ ingrés, la responsabilitat s’estendrà automàticament al recàrrec. 

4.- Les accions adreçades contra el deutor principal o un responsable solidari no impediran altres 
accions posteriors contra la resta d’obligats al pagament, mentre no es cobri completament el 
deute. 

5.- El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i a l’objecte de 
limitar la responsabilitat solidària contemplada a l’article 14.6 d’aquesta Ordenança, tindrà dret, 
prèvia la conformitat del titular actual, a sol·licitar de l’Administració certificat detallat dels 
deutes, sancions i responsabilitats tributàries derivades del seu exercici, i aquesta haurà 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                         Ordenances Fiscals – 2021 
 

Ordenança número 1 Gral. d’Inspecció i Recaptació del Ingressos de Dret Públic   12 
 

d’emetre certificació en el termini de 3 meses des de la presentació de la sol·licitud. En aquest 
supòsit quedarà la responsabilitat del adquirent limitada als deutes, sancions i responsabilitats 
contingudes a la mateixa. Si la certificació s’expedeix sense mencionar deutes, sancions o 
responsabilitats o no es facilita en el termini assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la 
responsabilitat a la que es refereix el present article. 
Quan no s’hagi sol·licitat aquest informe, la responsabilitat comprendrà també les sancions 
imposades o que es puguin imposar. 

 
Article 16.- Responsables Subsidiaris: 
1.- Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament quan els deutors principals i, en el seu 

cas, els responsables solidaris, hagin estat declarats fallits i s’hagi dictat acte administratiu de 
derivació de la responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d’aquesta 
declaració es puguin adoptar. 

2.- La responsabilitat subsidiària, llevat que una norma especial disposi una altra cosa, s’estén sobre 
el deute tributari inicialment liquidat i notificat al deutor principal en període voluntari. 

3.- Amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, es donarà audiència a l’interessat en la 
forma regulada en el punt 3 de l’article anterior. 

4.- L’acte administratiu de derivació serà dictat pel Tresorer i notificat al responsable subsidiari en 
la forma establerta en l’article anterior. 

 
Article 17.- Responsabilitat dels Administradors: 
1.- Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comès aquestes 

infraccions tributàries, no realitzessin els actes necessaris de la seva incumbència (com 
dissolució i liquidació de la societat) per al compliment de les obligacions i deures tributaris, o 
consentissin l’ incompliment per part de qui d’ells depengui o adoptessin acords que fessin 
possibles les infraccions, seran responsables subsidiaris del deute tributari. La seva 
responsabilitat comprendrà també les sancions. 

2.- En els supòsits de cessament de l’activitat de les persones jurídiques, respondran 
subsidiàriament, per les obligacions tributàries meritades que es trobin pendents en el moment 
del cessament, els administradors de fet o de dret que no haguessin actuat amb la diligència 
deguda pel seu pagament o haguessin adoptats acords o pres mesures causants del seu 
impagament. 

 
Article 18.- Successors en els Deutes Tributaris: 
A.- Successors de persones físiques: 

1.- A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
seus hereus, sense perjudici del que estableix la legislació civil en quant a l’adquisició de 
l’herència. 
Les referides obligacions tributàries es transmetran als legataris en les mateixes condicions 
que les establertes pels hereus quan l’herència es distribueixi a través de llegats i en els 
supòsits en què s’institueixin llegats de part alíquota. 
En cap cas es transmetran les sancions. Tampoc es transmetrà l’obligació del responsable 
llevat que s’hagués notificat l’acord de derivació de responsabilitat abans de la defunció. 

2.- No impedirà la transmissió als successors de les obligacions tributàries meritades el fet de 
què a la data de la mort del causant del deute tributari no estigués liquidada. En aquest cas, 
les actuacions s’entendran amb qualsevol d’ells, i s’haurà de notificar la liquidació que 
resulti d’aquestes actuacions a tots els interessats que constin a l’expedient. 

3.- Mentre l’herència es trobi jacent, el compliment de les obligacions tributàries del causant 
correspondrà al representant de l’herència jacent. 
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Les actuacions administratives que tinguin per objecte la quantificació, determinació i 
liquidació de les obligacions tributàries del causant s’hauran de realitzar o continuar amb el 
representant de l’herència jacent. Si en finalitzar el procediment no es coneguessin els 
hereus, les liquidacions es faran a nom de l’herència jacent. 
Les obligacions tributàries a les quals es refereix el paràgraf anterior i les que fossin 
transmissibles per causa de mort es podran satisfer amb càrrec als béns de l’herència 
jacent. 

B.- Successors de persones jurídiques i d’entitats sense personalitat. 
1.- Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 

dissoltes i liquidades respecte a les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels 
socis, partícips o cotitulars es transmetran a aquestos, de manera que quedaran obligats 
solidàriament fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui. 
Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades en les quals la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, 
partícips o cotitulars es transmetran íntegrament a aquestos, que quedaran obligats 
solidàriament al seu compliment. 

2.- El fet que el deute tributari no estigués liquidat al moment de produir-se l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat o entitat no impedirà la transmissió de les obligacions 
tributàries meritades als successors, amb qualsevol dels quals es poden entendre les 
actuacions. 

3.- En els supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació de societats mercantils, les 
obligacions tributàries pendents de les mateixes es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin o que siguin beneficiàries de la corresponent operació. També s’aplica a 
qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil. 

4.- En cas de dissolució de fundacions o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les obligacions tributàries pendents de les 
mateixes es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions o als partícips o 
cotitulars d’aquestes entitats. 

5.- Mort qualsevol obligat al pagament d’un deute, la gestió recaptatòria continuarà amb el 
seus hereus, sense més requisits que la constància de la defunció d’aquell i la notificació al 
successor requerint-li per al pagament del deute. 

6.- Pel cas de la defunció de l’obligat al pagament, sinó existeixen hereus coneguts o quan els 
coneguts hagin renunciat a la herència, o no la hagin acceptada, el responsable de l’oficina 
de recaptació posarà els fets en coneixement del tresorer als efectes oportuns. 

 
Article 19.- Adquirents d’Explotacions Econòmiques: 
1.- Els deutes tributaris derivats de l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, seran 

exigibles als qui els succeeixin pel qualsevol concepte, sense perjudici del que per a l’herència 
acceptada a benefici d’inventari estableix el Codi Civil. 

2.- L’informe detallat a què fa referència el punt 5 de l’article 15 de la present ordenança, qualsevol 
que sigui el seu contingut, no produirà efectes si la data de presentació de la seva sol·licitud 
resulta ser posterior a l’adquisició de l’explotació o activitat de què es tracti. 

3.- L’exempció o limitació de la responsabilitat derivada d’aquests informes tindrà efectes només 
respecte dels deutes dels quals sigui competent l’Ajuntament per la seva liquidació. 

4.- Quan no s’hagi sol·licitat l’informe, la responsabilitat comprendrà els deutes i responsabilitats 
liquidats o pendents de liquidació i les sancions imposades o que s’hagin d’imposar. 

5.- En el cas específic de les ocupacions de la via pública amb taules i cadires, l’àrea d’ocupació de 
via pública i vialitat, al tramitar les sol·licituds de les terrasses, comprovarà l’existència de 
deutes de l’activitat i, en cas de constar el deute a nom d’un titular anterior diferent del 
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sol·licitant de la terrassa, proposarà a l’Alcaldia la declaració de responsabilitat solidària en el 
mateix acte de concessió o denegació de l’autorització corresponent. 

 
Article 20.- Concurrència de Titularitat: 
1.- Quan dos o més titulars realitzin un mateix fet imposable, queden solidàriament obligats davant 

la Hisenda Municipal al compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi 
expressament altra cosa, en els termes establerts en l’article 35.7 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària. Per tant, es podrà exigir la totalitat del deute tributari a qualsevol 
dels codeutors. 

2.- L’Ajuntament intentarà la notificació dels deutes a tots els cotitulars, sempre que tingui 
coneixement de la seva identitat. No obstant, quan la notificació no pugui ser complerta, per 
raons alienes a l’Ajuntament, aquest fet no impedirà l’aplicació de la solidaritat prevista en 
aquest article. 

3.- Quan l’Administració només conegui la identitat d’un titular practicarà i notificarà les 
liquidacions tributàries a nom del mateix i vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva 
divisió. A aquest efecte, per tal que procedeixi la divisió serà indispensable que el sol·licitant 
faciliti les dades personals i el domicili de la resta d’obligats al pagament, així com la proporció 
en què cada un d’ells participi en el domini o dret transmet. 

 
Article 21.- Representants: 
1.- Els obligats tributaris podran actuar mitjançant representant, amb el qual s’entendran les 

successives actuacions administratives, si no es fa manifestació expressa en contra. 
2.- Per a interposar recursos o reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies i/o renunciar a 

drets en nom d’un obligat tributari, s’haurà d’acreditar la representació amb poder suficient 
mitjançant document públic o privat amb la signatura legitimada notarialment o compareixença 
davant l’òrgan administratiu competent. Pels actes de tràmit, es presumirà la representació. 

3.- La manca o insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l’acte que es tracti, 
sempre que s’aporti aquell o es corregeixi el defecte dins el termini de deu dies. 

4.- Els obligats tributaris que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos cada any natural, 
vindran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol. 

 
Article 22.- Domicili Fiscal: 
2.- Quan l’obligat tributari canviï el seu domicili fiscal, haurà de posar-ho en coneixement de la 

Hisenda municipal mitjançant declaració expressa a l’efecte, sense que el canvi de domicili 
produeixi efectes davant l’Administració Municipal fins que es presenti l’ esmentada declaració 
tributària. L’Administració podrà rectificar el domicili fiscal mitjançant l’adient comprovació. 

3.- Quan l’Administració municipal conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant de 
l’Administració Tributària estatal és diferent del que obra en les seves bases de dades podrà 
rectificar aquest últim, incorporant-lo com a element de gestió associat a cada contribuent i 
constituirà l’adreça a la que remetre totes les notificacions derivades de la gestió recaptatòria. 

4.- Quan es notifiqui qualsevol acte de gestió tributària o de recaptació a domicili diferent del 
declarat per el subjecte passiu i aquest sigui el del seu empadronament es podrà modificar per 
part de la Secció de gestió tributària el domicili de les successives notificacions. 

5.- Les persones jurídiques residents a l’estranger que desenvolupin activitats en el municipi tindran 
el seu domicili fiscal en el lloc on radiqui l’efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus 
negocis. 
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Article 23.- Deure de Col·laboració amb l’Administració: 
1.- Tota persona física o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’Administració 

Tributària les dades i antecedents necessaris per al cobrament de les quantitats que com a 
ingressos de dret públic aquella hagi de percebre. 

2.- En particular les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, valors i altres 
béns de deutors a l’Administració Municipal en període executiu, estan obligats a informar als 
òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions legals 
s’efectuïn. 

3.- Tot obligat al pagament d’un deute haurà de manifestar, quan se li requereixi, béns i drets del 
seu patrimoni en quantia suficient per tal de cobrir l’ import del deute.  

4.- L’ incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a que es refereix aquest article, 
podrà originar la imposició de sancions, segons el que estableix la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària, la Llei General Pressupostària i normes sobre el procediment 
sancionador. 

 
Article 24.- Determinació de les Bases Imposables: 
 
1.- L’Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per determinar la 

base imposable dintre dels següents règims: 
a).- Estimació directa. 
b).- Estimació objectiva. 
c).- Estimació indirecta. 

2.- En l’Ordenança pròpia de cada exacció s’establirà els mitjans i els mètodes per determinar la 
base de gravamen dintre dels règims d’estimació directa i indirecta. L’aplicació del règim 
d’estimació objectiva singular vindrà en tot cas determinat específicament en la llei que reguli 
el tribut.  

3.- Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d’objecte. Les fraccions d’aquestes 
bases es computaran elevades a la unitat. 

4.- Si les bases són referides a la via pública s’entendran referides a les dimensions del sòl o de la 
projecció sobre ell. 

 
Article 25.- Tarifes: 
1.- Les tarifes de les diverses exaccions es podran dividir en epígrafs, conceptes i classes. Quan la 

seva complexitat ho exigeixi es desdoblegaran en subclasses per a la seva millor fixació i 
claredat. 

2.- Les tarifes referides a vies públiques seran aplicades d’acord amb la classificació que es faci per 
categories o grups als efectes d’aplicació i cobrament de les exaccions municipals. 

3.- La classificació de les vies públiques correspon a la Junta de Govern Local. 
 
Article 26.- Deute Tributari: 
El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti de l’obligació 
principal o de les obligacions de realitzar pagaments a compte. 
Formaran també part, si s’escau, del deute tributari: 
a).- L’ interès de demora 
b).- Els recàrrecs per declaració extemporània 
c).- Els recàrrecs del període executiu 
d).- Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes, a favor del Tresor o d’altres ens 

públics, d’acord amb l’article 58.2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària. 
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Les sancions tributàries que es puguin imposar d’acord amb el que es disposa al Títol IV de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, no formaran part del deute tributari, però en la 
seva recaptació s’aplicaran les normes incloses per la recaptació tributària. 
 
Article 27.- Beneficis Fiscals: 
La concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions s’ajustarà a la normativa de 
cada tribut, sense que en cap cas es pugui aplicar l’analogia per estendre més enllà dels seus termes 
estrictes l’àmbit de les exempcions i bonificacions. En cas que la normativa de cada tribut no 
prevegi la sol·licitud i/o tramitació del benefici fiscal serà d’aplicació aquest article. 
Quan es tracti de beneficis fiscals que s’hagin d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el moment de 
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels 
requisits exigits per al seu gaudi. 
L’Alcaldia elaborarà si s’escau, cada any un ban informatiu el qual contindrà tots els beneficis 
fiscals aprovats pel Ajuntament i el seu procediment de sol·licitud, tramitació i concessió. 
Les regles generals del procediment de concessió pels beneficis fiscals instats per l’interessat serà el 
següent: 
 
1.- Sol·licitud: 
a).- La sol·licitud de qualsevol benefici fiscal de caràcter rogat caldrà que es faci mitjançant 

instància de l’interessat adreçada a l’Alcalde i s’acompanyi de la documentació acreditativa que 
correspongui. 

b).- Les sol·licituds que afectin a tributs de meritació periòdica de cobrament per rebut realitzades 
amb posterioritat a la meritació, tindran efecte al període impositiu següent, llevat de previsió 
diferent en la Ordenança fiscal pròpia del tribut. 

c).- Les sol·licituds que afectin a tributs de meritació instantània, s’hauran de presentar dins del 
termini de declaració o autoliquidació previst per cada tribut, llevat de previsió diferent en la 
Ordenança pròpia de cada tribut. 

d).- En general, l’aplicació de qualsevol benefici fiscal no es podrà fer amb caràcter retroactiu. 
e).- Quan el benefici fiscal sigui sol·licitat abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa 

es podrà concedir sempre que en la data de la meritació del tribut concorrin els requisits que 
habilitin per al seu gaudi.  

f).- Per a la concessió de qualsevol ajut, subvenció o benefici fiscal, el possible beneficiari s’ha de 
trobar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb la 
Hisenda Municipal. 

 
2.- Tramitació: 
a).- Les actuacions a realitzar, amb caràcter previ a la resolució de l’expedient, són les següents: 

 Comprovar que el possible beneficiari està al corrent d’obligacions tributàries i no te 
deutes amb la Hisenda municipal.  

 Requeriment, si s’escau, als subjectes passius per tal de que aportin la documentació que 
fonamenti el benefici fiscal sol·licitat. 

 Sol·licitud a l’Ajuntament o altres Administracions dels antecedents o informes que 
poguessin ser necessaris. 

b).- Amb caràcter general les àrees o departaments per raó de la matèria que gestionen informarà 
als contribuents dels beneficis fiscals que afectin a la matèria que gestionen i recolliran les 
sol·licituds, comprovant que contenen tota la documentació necessària i, en el seu cas, faran els 
requeriments necessaris. Cada àrea o departament emetrà informe i, juntament amb la instància 
i tota la seva documentació, donarà trasllat a Gestió Tributària que tramitarà la proposta de 
resolució a l’òrgan competent per a la seva aprovació. 
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3.- Concessió: 
a).- L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter rogat  s’adoptarà en el 

termini màxim de sis mesos comptats des de la data de la sol·licitud. La no resolució en 
aquest termini produirà l’efecte de desestimació de la sol·licitud formulada. 

b).- La concessió o denegació dels beneficis fiscals correspondrà a l’Alcalde, llevat dels 
aplicables a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la competència de la qual 
correspondrà al Ple. 

 
CAPÍTOL IV.- NORMES DE GESTIÓ 

 
Article 28.- Tributs de Cobrament Periòdic. Padrons, Matrícules i Registres: 
1.- Seran objecte de padrons els tributs en els quals, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat 

del fet imposable.  
2.- La formació dels padrons, matrícules i registres es realitzarà per les oficines gestores de la 

respectiva exacció, prenent com a base: 
a).- Les dades existents a la mateixa oficina o altres de l’Ajuntament. 
b).- Les declaracions o autoliquidacions dels subjectes passius en els casos en els quals així 

s’exigeixi. 
c).- El resultat de la investigació practicada. 

3.- Contingut: Hauran de contenir, a més de les dades específiques que cada un d’ells requereix 
segons les característiques de l’exacció: 

a).- Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu. 
b).- Objecte de l’exacció. 
c).- Base imposable. 
d).- Tipus de gravamen. 
e).- Quota assignada. 
f).- Deute tributari. 

4.- Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment, trimestralment o mensualment 
els padrons corresponents i es sotmetran a l’aprovació de l’Alcalde, i s’exposaran al públic 
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

En l’acord d’aprovació es fixarà l’ inici dels terminis de pagament en període voluntari, i la 
possibilitat de fraccionar o ajornar el pagament dels tributs. En cap cas serà inferior a dos 
mesos el període voluntari. 

5.- La comptabilització del reconeixement de drets es realitzarà una vegada hagi recaigut l’acord 
referit en l’apartat anterior.  

6.- Es procedirà a la depuració dels padrons municipals respecte a contribuents no empadronats a 
Sant Feliu de Guíxols i dels que no s’acrediti propietat de cap bé immoble al terme municipal. 
Tanmateix, aquestes circumstàncies no comportaran l’exempció del pagament dels tributs 
mentre no transcorrin els terminis de prescripció. 

7.- Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, es 
podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un únic rebut, en el qual 
constaran degudament separats els conceptes de l’ ingrés. 
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Article 29.- Calendari Fiscal: 
1.- Amb caràcter general, s’estableix que els períodes de pagament dels tributs de caràcter periòdic 

seran els següents. Quan el primer o últim dia del període coincideixi en un dia inhàbil, 
s’entendrà que serà el següent dia hàbil: 

 
Impost sobre Béns Immobles  Del 2 de maig al 30 de setembre 
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica Del  1 de març al 30 d’abril 
Impost sobre ActivitaTS Econòmiques Del 2 d’agost al 30 de setembre 
Taxes d’Escombraries Comercials, Industrials i Domiciliàries Del 2 de maig al 30 de setembre 
Preu Públic de RECOM Del 2 de maig al 30 de setembre 
Taxa de Clavegueram Del 2 de maig al 30 de setembre 
Taxa de Pas de Vehicles Del 2 de maig al 30 de setembre 
Taxes ocupació via pública (Terrasses incloses en Padró) Del 2 de maig al 30 de setembre 
Taxa cementiri Del 2 de maig al 30 de setembre 

Altres Impostos, Taxes i Preus Públics Periòdics. 
El període de pagament s’establirà 
en el mateix acord d’aprovació. 

 
2.- Les variacions en els períodes de pagament ressenyats anteriorment seran aprovades per 

l’Alcalde, el qual podrà acordar el fraccionament generalitzat del pagament del deute tributari 
domiciliat, dins del període de pagament. A l’acord d’aprovació es fixaran les fraccions i els 
terminis de pagament per domiciliació bancària. Tanmateix, l’Alcalde podrà acordar noves 
formes de pagament amb la utilització d’aplicacions telemàtiques 

 
Article 30.- Exposició Pública: 
1.- El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament i sempre que sigui possible, es farà conjuntament amb l’aprovació del padró. 
2.- L’exposició pública tindrà lloc a l’inici dels respectius períodes de cobrament i per un període de 

20 dies. 
3.- De conformitat amb l’article 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, els 

rebuts de cobrament periòdic s’entenen notificats amb la publicació de l’edicte d’aprovació del 
Padró corresponent amb el seu calendari fiscal. 

4.- Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions en ells incorporades, es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb 
la regulació de l’article 14 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. 

 5.- L’exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes propis de la 
notificació. 

 
Article 31.- Anuncis de Cobrament: 
L’anunci del calendari fiscal regulat en l’article anterior podrà complir, a més de la funció de donar 
a conèixer l’exposició pública dels padrons, la funció de publicar l’anunci de cobrament a que es 
refereix el Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de 
Recaptació. 
Per tal de que es pugui complir amb aquesta finalitat hauran de constar també els següents extrems: 
 Termini de pagament. 
 Mitjans de pagament: diners en curs legal o xec nominatiu a favor de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Guíxols. 
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 Llocs, dies i hores de pagament: en les entitats col·laboradores que figurin en el document del 
pagament, tots els dies que siguin laborables per aquestes durant les hores de caixa, d’acord 
amb el que estableix l’article 19.3 del nou Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova Reglament General de Recaptació. 

 Advertència de que, un cop transcorregut el termini de pagament, els deutes seran exigits pel 
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, 
els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

L’anunci de cobrament podrà ser substituït per notificacions individuals. 
 
Article 32.- Liquidacions d’Ingrés Directe de Tributs de Cobrament Periòdic: 
1.- En relació amb els tributs de cobrament periòdic es practicarà la liquidació d’ingrés directe: 

a).- Quan per primera vegada hagin ocorregut els fets o actes que puguin originar l’obligació 
de contribuir. 

b).- Quan l’Ajuntament conegui per primera vegada l’existència del fet imposable, tot i que 
s’hagués meritat amb anterioritat el tribut i sense perjudici de les sancions que poguessin 
correspondre. 

c).- Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les 
aprovades amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i de la 
variació dels tipus impositius recollida en les Ordenances Fiscals. 

2.- En tot document de liquidació s’expressarà l’Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf, el 
concepte que es tracti i els elements essencials del tribut així com l’advertència de que per tal 
d’identificar l’ ingrés amb el deute, caldrà consignar com observacions el número que consti a 
la liquidació. 

3.- L’aprovació de les liquidacions és competència de l’Alcalde. 
4.- En quant a la notificació de les liquidacions a al que es fa referència en aquest article, serà 

d’aplicació el règim general regulat en aquesta Ordenança. 
5.- Un cop notificada la liquidació d’ingrés directe en qualsevol dels supòsits del punt 1 d’aquest 

article, es notificaran col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes, en la 
forma regulada en l’article 30 d’aquesta ordenança. 

6.- L’augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s’haurà de notificar al 
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que ho motivin, excepte 
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis. 

 
Article 33.- Liquidacions d’Ingrés Directe de Tributs de Cobrament no Periòdic: 
1.- En els termes regulats en les Ordenances fiscals municipals i mitjançant l’aplicació dels 

respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d’ingrés directe quan, no havent estat 
establert el règim d’autoliquidació o en cas d’incompliment de l’obligació d’autoliquidació per 
part del l’obligat tributari, l’Ajuntament conegui l’existència del fet imposable pels següents 
tributs: 

a).- Impost sobre l’ increment dels terrenys de naturalesa urbana. 
b).- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
c).- Contribucions especials 
d).- Taxes. 

2.- En tot document de liquidació s’expressarà l’Ordenança Fiscal aplicada, la tarifa, l’epígraf i el 
concepte que es tracti i els elements essencials del tribut. 

3.- L’aprovació de les liquidacions és competència de l’Alcalde. 
 
Article 34.- Notificació de les Liquidacions d’Ingrés Directe: 
1.- Per a notificar les liquidacions tributàries a que es refereixen els articles 32 i 33, s’expedirà un 

document de notificació en el que haurà de constar: 
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a).- Identificació de l’obligat tributari. 
b).- Els elements determinants de la quantia del deute tributari 
c).- La motivació de les mateixes quan no s’ajustin a les dades consignades per l’obligat 

tributari o a l’aplicació o interpretació de la normativa realitzada pel mateix, amb 
expressió dels fets i els elements essencials que les originen, així com dels fonaments de 
dret. 

d).- Mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos i òrgans davant dels quals 
puguin ser presentats. 

e).- Lloc, termini i forma en que ha de ser satisfet el deute tributari. 
f).- El seu caràcter de provisional o definitiva. 
g).- Advertència de que una vegada transcorreguts els terminis assenyalats com períodes de 

pagament voluntaris, els deutes seran exigides en període executiu pel procediment de 
constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament. L’ inici del període executiu 
determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu en 
els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
i, en el seu cas, les costes del procediment de constrenyiment.  

2.- La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així 
com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 

a).- En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, la notificació es practicarà en el lloc 
assenyalat a tal efecte per l’obligat tributari o del seu representant o, en el seu defecte, en el 
domicili fiscal d’un o altre.  

b).- En els procediments iniciats d’ofici, la notificació es podrà practicar en el domicili fiscal de 
l’obligat tributari o del seu representant, en el lloc de treball, en el lloc on es desenvolupi 
l’activitat econòmica o en qualsevol altre adequat a l’efecte. 
 

3.- Com a conseqüència del primer intent de notificació pot succeir: 
a).- Que la notificació es lliuri a l’interessat: En aquest supòsit el notificador haurà de retornar 

a l’Ajuntament l’acusament de recepció que ha de contenir la identificació i signatura del 
receptor i la data en que tingui lloc la recepció. 

b).- Que la notificació es lliuri a persona diferent de l’interessat: En aquest supòsit haurà de 
constar en l’acusament de recepció la signatura i identitat de la persona que es fa càrrec 
de la notificació. 

c).- Que l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació: En aquest supòsit, el 
notificador especificarà les circumstàncies de l’ intent de notificació i aquesta es tindrà 
per efectuada. 

d).- Que no sigui possible lliurar la notificació: En aquest supòsit, el notificador registrarà en 
la targeta d’acusament de recepció el motiu que ha impossibilitat el lliurament, així com 
el dia i l’hora en que ha tingut lloc l’ intent de notificació. 

4.- Quan la notificació es practiqui en el lloc assenyalat a l’efecte per part de l’obligat tributari o del 
seu representant, o en el domicili fiscal d’un o altre, en cas de no ser-hi presents en el moment 
del lliurament, se’n podrà fer càrrec qualsevol persona que es trobi en aquell lloc o domicili i 
faci constar la seva identitat, així com els empleats de la comunitat de veïns o de propietaris on 
radiqui el lloc assenyalat a efectes de notificacions o el domicili fiscal de l’obligat o del seu 
representant. 

5.- Quan no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu representant per causes 
no imputables a l’Administració i intentada al menys dues vegades en el domicili fiscal, o en el 
designat per l’interessat si es tracta d’un procediment iniciat a sol·licitud del mateix, en dia i 
hora diferents a aquells en que va tenir lloc la primera dins dels tres dies següents, es faran 
constar a l’expedient les circumstàncies dels intents de notificació. En cas de que el primer 
intent de notificació s’hagi realitzat abans de les quinze hores, el segon intent haurà de 
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realitzar-se després de les quinze hores i viceversa, deixant en tot cas al menys un marge de 
diferència de tres hores entre els dos intents de notificació. 
El resultat d’aquesta segona actuació pot ser igual a l’assenyalat en els apartats a), b), c) i d) del 
punt 3 i haurà de quedar-ne l’oportuna constància en la targeta de l’acusament de recepció el 
qual serà retornada a les dependències de l’Ajuntament.  
Serà suficient un sol intent quan el destinatari consti com desconegut en aquell domicili o lloc. 
En aquest cas, es requerirà a l’obligat o al seu representant per tal de ser notificats per 
compareixença mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cada interessat, 
en el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquests anuncis també es podran exposar a l’Ajuntament 
corresponent a l’últim domicili fiscal conegut. En cas que l’últim domicili conegut fos a 
l’estranger, l’anunci es podrà exposar al consolat o secció consolar de l’ambaixada 
corresponent i, en cas de ser titular d’un bé immoble al municipi, s’intentarà la notificació en el 
seu domicili tributari.  

6.- En tot cas, a la vista de l’acusament de recepció tornat, haurà de ser possible conèixer la identitat 
del notificador. 

7.- El lliurament material del document - notificació es podrà realitzar pel Servei de correus, pel 
notificador de l’Ajuntament, o mitjançant personal de l’empresa que té contractat el servei de 
distribució de les notificacions amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a l’empara de la 
legislació vigent. 

8.- Un cop fets els dos intents i quan això sigui possible, es deixarà a la bústia del destinatari avís 
del segon intent de notificació a efectes exclusivament informatius. 

9.- En cas de notificacions en apartats postals, la tramesa es dipositarà a la oficina corresponent i es 
podrà recollir pel titular de l’apartat o per la persona autoritzada expressament per retirar-lo. La 
notificació s’entendrà practicada un cop transcorreguts 10 dies naturals des del dipòsit de la 
tramesa a la oficina. En els procediments iniciats a instància de l’interessat la utilització 
d’aquest mitjà de notificació requerirà que l’interessat l’hagi assenyalat com a preferent. 

10.- L’Ajuntament podrà notificar electrònicament quan estigui tècnicament preparat per fer-ho. 
L’ordenança municipal d’administració electrònica regularà el seu ús d’acord amb la normativa 
vigent. Pel cas dels subjectes obligats al pagament o acollits voluntàriament a rebre 
notificacions practicades mitjançant mitjans electrònics, l’obligació de notificar dins del termini 
màxim de durada dels procediments s’entendrà complerta amb la posada a disposició de la 
notificació en la seu electrònica de l’Administració Tributària o en la direcció electrònica 
habilitada. 

 
Article 35.- Terminis de Pagament en Període Voluntari: 
1.- Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació s’hauran de pagar dins dels terminis que 

estableixi la normativa de cada tribut. 
2.- En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Ajuntament, el 

pagament en període voluntari s’haurà d’efectuar dintre dels terminis que estableix l’article 
62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que són els següents: 
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació 

fins el dia 20 del mes posterior, o hàbil immediatament següent. 
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la 

notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o hàbil immediatament següent. 
3.- El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica que no tinguin 

establert un altre termini en les seves normes reguladores, s’haurà d’efectuar dins del termini 
establert al calendari fiscal de l’article 29 d’aquesta ordenança. 

4.- Si es realitza el pagament en data posterior, es considerarà com ingrés a compte de la totalitat del 
deute. 
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5.- Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment, amb 
els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el seu cas, 
les costes que es produeixin, d’acord amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 

 
Article 36.- Publicacions oficials: 
1.-  Als efectes de realitzar la notificació col·lectiva referida en el punt 3 de l’article anterior, 

s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província la data d’exposició al públic dels padrons. 
2.-  En els supòsits de l’article 34.5 en què no sigui possible realitzar la notificació, es requerirà a 

l’obligat o al seu representant per tal de ser notificats per compareixença per mitjà d’anuncis 
que es publicaran un sol cop per a cada interessat, al Butlletí Oficial de l’Estat. La publicació 
s’efectuarà els dies 5 i 20 de cada mes o, en el seu cas, el dia immediat hàbil posterior, d’acord 
amb el que està establert a l’article 112.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació de 
l’obligat tributari o el seu representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la 
seva tramitació i lloc i termini a on el destinatari haurà de comparèixer per a ser notificat. En 
tot cas, la compareixença s’haurà de produir en el termini de quinze dies naturals, comptats de 
del següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat. Transcorregut aquest 
termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda, a tots els efectes legals, el dia 
següent al del venciment del termini assenyalat per a comparèixer. Aquestes notificacions es 
podran publicar també a l’Ajuntament corresponent a l’últim domicili conegut. En cas que 
l’últim domicili conegut fos a l’estranger, l’anunci es podrà exposar al consolat o secció 
consular de l’ambaixada corresponent. 

3.-  Per tal que la notificació es practiqui utilitzant mitjans telemàtics es requerirà que l’interessat 
hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagi consentit expressament la seva utilització, 
identificant a més a més la direcció electrònica corresponent, la qual haurà de complir amb els 
requisits reglamentàriament establerts. En aquests casos, la notificació s’entendrà practicada a 
tots els efectes legals en el moment en el qual es produeixi l’accés al seu contingut en la 
direcció electrònica. En cas que hi hagi constància de la recepció de la notificació en la direcció 
electrònica i transcorrin quinze dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà 
que la notificació ha estat rebutjada i es tindrà per efectuada, llevat que d’ofici o a instància del 
destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés. 

 
Article 37.- Declaracions: 
1.- L’Administració Municipal pot fer aportar les declaracions i dades que siguin necessàries per a 

la liquidació d’un tribut o per a la seva comprovació. 
2.- Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal, tindran efecte   

des de la data de néixer l’obligació de contribuir, i seran incorporades al padró del període 
següent,  independentment de la liquidació dels períodes intermedis. 

3.- Les baixes formulades pels subjectes passius, seran comprovades per l’Administració tributària 
municipal, i en el seu cas pels òrgans d’inspecció, i, si aquesta dóna el seu informe favorable, 
tindran efectes a partir del període següent al que siguin presentades. 

2.- En les autoliquidacions per l’ Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys, en l’ Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, així com en la Taxa de les Activitats sotmeses al 
Règim d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, es sol·licitarà amb caràcter general 
l’últim rebut de l’ Impost sobre Béns Immobles a efectes d’identificació cadastral de la finca. 

4.- En els tributs de gestió compartida, Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats 
Econòmiques i Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica, les declaracions d’alta i de baixa 
hauran de ser formulades davant l’òrgan competent, és a dir, a la Gerència de Cadastre, a 
l’Agència Tributària o a la Prefectura de Trànsit, respectivament, tot allò sense perjudici de les 
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tramitacions que pugui efectuar l’Ajuntament de conformitat amb els convenis de col·laboració 
subscrits amb altres Administracions. L’Ajuntament estarà a les dates d’efectivitat de les altes i 
les baixes que constin als acords dels respectius organismes. 

 
Article 38.- Autoliquidacions:  
1.- Els obligats al pagament dels tributs o ingressos de dret públic pels quals la seva Ordenança o 

Reglamentació particular estableixi el sistema d’autoliquidació, hauran d’omplir els models de 
documents elaborats al efecte i ingressar la quota resultant en les entitats col·laboradores que 
s’assenyalin en el model del document d’autoliquidació. 

2.- Serà l’Alcaldia qui determini els models d’autoliquidació o declaració-liquidació a utilitzar per 
l’Administració municipal. 

3.- Quan resulti d’aplicació el règim d’autoliquidació, l’obligat tributari s’adreçarà a les oficines de 
gestió tributària o a la del servei municipal corresponent, on s’efectuarà el càlcul de l’ import 
de l’autoliquidació en aplicació de l’Ordenança fiscal o Reglamentació que correspongui, 
havent de procedir a efectuar el pagament de la quantitat resultant en el termini de quinze dies o 
en el fixat expressament en el model d’autoliquidació. 

 4.- En els supòsits d’autoliquidacions derivades de sol·licituds de serveis, autoritzacions o 
llicències, l’interessat procedirà al seu pagament, el qual tindrà el caràcter de pagament a 
compte i serà requisit indispensable per a la tramitació de  la sol·licitud. Un cop transcorregut 
el termini de 15 dies des de la presentació de la instància sense efectuar l’ ingrés, es considerarà 
la petició com a no presentada i s’arxivarà. 

 5.- En el document d’autoliquidació que facilitarà l’Administració, s’expressarà l’Ordenança Fiscal 
aplicada, la tarifa, l’epígraf o el concepte de que es tracti i els elements integrants de 
l’autoliquidació, i l’advertència de que per tal d’identificar l’ ingrés amb el deute, caldrà 
consignar com observacions el codi que consti en el document que de la autoliquidació. A 
aquests efectes l’interessat haurà de facilitar totes les dades materials o jurídiques necessàries 
per a procedir al càlcul i determinació de la quota corresponent; tot això, sense perjudici de la 
comprovació per part de l’administració de tot document liquidador. D’aquest document, se’n 
lliurarà una còpia degudament autenticada a l’interessat, com a justificant de pagament i una 
altra s’adjuntarà a la sol·licitud i formarà part de l’expedient en el document d’autoliquidació.  

 6.- El Centre Gestor competent proposarà, a la vista de les dades consignades en la declaració, 
documents que l’acompanyin i antecedents obrants a l’Administració, la liquidació definitiva i 
determinarà, si s’escau:  

a).- La procedència d’una liquidació complementària la qual es tramitarà com a ingrés 
directe. 

b).- La procedència de devolució per ingrés indegut. 
c).- La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ. 
d).- La instrucció de l’expedient sancionador si el subjecte passiu hagués incorregut en 

infracció tributària.  
 7.- En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l’Ordenança particular estableixi una altra 

cosa, l’autoliquidació produirà l’alta al respectiu registre, padró o matrícula, circumstància que 
es farà constar a l’imprès de declaració-liquidació que servirà de notificació, i es practicarà la 
notificació de les successives quotes en la forma establerta en l’art. 102.3 de la Llei 58/2003 de 
17 de desembre, General Tributària.  
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CAPÍTOL V.- PROCEDIMENTS DE REVISIÓ 

 
Article 39.- Normes Generals: 
1.- La revisió dels actes dictats en l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic municipals es 

pot portar a terme d’ofici per part de l’Ajuntament o a instància de part de l’interessat. 
2.- La iniciativa del particular per a instar de l’Ajuntament la revisió dels seus actes es pot 

manifestar d’aquestes formes: 
a).- Interposant Recurs de Reposició preceptiu i previ al Contenciós Administratiu. 
b).- Sol·licitant que l’Administració revisi els seus actes en supòsits de nul·litat de ple dret. 

3.- L’Ajuntament podrà declarar la nul·litat dels seus actes en els casos i amb el procediment 
establert en aquesta Ordenança. 

4.- No seran en cap cas revisables els actes administratius confirmats per sentència judicial ferma. 
5.- La rectificació dels errors materials i de fet es portarà a terme per l’Administració quan els 

adverteixi, o quan ho sol·liciti l’interessat, sempre que no hagués transcorregut el termini de 
prescripció, de conformitat amb el que estableix l’article 220 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 
Article 40.- Recurs de Reposició: 
1.- Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i la resta d’ingressos de dret públic locals, es 

podrà interposar Recurs de Reposició previ i preceptiu davant l’Alcalde en el termini d’un mes 
comptat des de l’endemà al de la notificació expressa de l’acte o al de la finalització del període 
d’exposició pública dels corresponents padrons o matrícules. 

2.- La providència de constrenyiment així com l’autorització de la subhasta podran ser impugnades 
mitjançant el corresponent recurs de reposició davant del Tresorer. 

3.- Quan l’acte procedeix del personal recaptador, es podran formular al·legacions o interposar 
recurs davant del Tresorer, acompanyant a l’escrit la prova documental adient. 

4.- El recurs de reposició previ al contenciós administratiu, té caràcter obligatori. La resolució 
dictada serà congruent amb les peticions formulades per l’interessat, sense que en cap cas es 
pugui agreujar la seva situació inicial. 

5.- La interposició del recurs no requereix el previ pagament de la quantitat exigida; tanmateix, la 
interposició del recurs no suspendrà per si mateixa l’acció administrativa per al cobrament, a 
menys que l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en el qual serà d’aplicació 
el que es preveu en el capítol següent. 

6.- El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva interposició. 

7.- Per a la resta d’aspectes substancials del Recurs de Reposició, s’estarà al que disposa l’article 14 
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. 

 
Article 41.- Recurs Contenciós Administratiu: 
1.- Contra la denegació del recurs de reposició es pot interposar  recurs contenciós administratiu en 

els terminis següents: 
a).- Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de la notificació 

de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
b).- Si no hi ha resolució expressa, en el termini de 6 mesos comptats des del dia següent a 

aquell en què s’hagi d’entendre desestimat el Recurs de Reposició. 
2.- Contra els actes de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos locals de dret públic, es pot 

interposar directament recurs contenciós administratiu únicament en els casos que la llei ho 
assenyali expressament. 
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3.- El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de les Ordenances 
fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 

 
Article 42.- Revisió d’Ofici: 
1.- El Ple de l’Ajuntament, previ dictamen favorable del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la 

Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, podrà declarar la nul·litat de ple dret dels actes següents: 

a).- Els dictats per òrgans manifestament incompetents. 
b).- Els que són constitutius de delicte. 
c).- Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. 
d).- Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició de rang legal. 

2.- El procediment de nul·litat al qual es refereix l’apartat anterior, es podrà iniciar mitjançant acord 
de l’òrgan que va dictar l’acte, o a instància de l’interessat. En el procediment s’haurà de 
concedir audiència a aquells a favor dels quals va generar drets l’acte que es pretén anul·lar. 

 
Article 43.- Declaració de Lesivitat: 
1.- D’acord amb l’article 218 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en altres 

casos, diferents dels previstos en l’article anterior, l’Ajuntament únicament podrà anul·lar els 
seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’ interès públic. 

2.- La declaració de lesivitat correspon al Ple de la Corporació. 
3.- En el termini de dos mesos des de l’endemà a la declaració de lesivitat, s’haurà d’interposar el 

corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
Article 44.- Revocació d’Actes i Rectificació d’Errors: 
1.- L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats, expressos o presumptes, 

no declaratius de drets i els de gravamen, sempre que aquesta revocació no sigui contrària a 
l’ordenament jurídic, de conformitat amb l’article 219 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
General Tributària. 

2.- En qualsevol moment es rectificaran, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, de 
fet i els aritmètics, sempre que no haguessin transcorregut quatre anys des de que es va dictar 
l’acte objecte de rectificació, de conformitat amb l’article 220 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària. 
S’entendrà que existeixen errors materials o de fet quan: 
 Es tracti de la rectificació d’un error de l’acte sense afectar a la seva validesa i possibles 

efectes, sempre que això sigui possible. 
 Es tracti de la rectificació d’un error de fet, de qualsevol mena, no únicament de compte 

o aritmètic, però sense que es pugui tractar d’una qüestió jurídica o impliqui un judici 
valoratiu. 

 Quan es tracti d’un error evident i palès i es pugui detectar tenint en compte 
exclusivament les dades de l’expedient administratiu. 

3.- Tramitat l’expedient en el qual es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, la Secció 
de rendes formularà proposta d’acord de rectificació, el qual haurà de ser aprovat pel mateix 
òrgan que va dictar l’acte subjecte a rectificació. 

4.- Les resolucions que es dictin en el procediment de rectificació d’errors seran susceptibles de 
recurs de reposició. 
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CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Article 45.- Suspensió per Interposició de Recursos: 
1.- Amb caràcter general, la suspensió del procediment pels casos d’interposició de recursos, 

únicament es concedirà quan es sol·liciti dins del termini legalment establert per a la 
presentació del recurs i s’aporti garantia que cobreixi la totalitat del deute 

 Tanmateix, els actes d’imposició de sancions tributàries quedaran automàticament suspesos de 
conformitat amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 212 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 Si la impugnació afectés a un acte censal o cadastral relatiu a un tribut de gestió compartida, no 
es suspendrà en cap cas i per aquest motiu, el procediment de cobrament de la liquidació que es 
pugui practicar. Tot això sense perjudici de que si la resolució dictada en matèria censal o 
cadastral afectés al resultat de la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució 
d’ingressos indeguts. 

2.- Excepcionalment, l’òrgan al qual correspon resoldre el recurs podrà suspendre sense garantia, 
d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte recorregut, quan concorri alguna de les 
següents circumstàncies: 

a).- Que l’execució pugui causar danys de impossible o difícil reparació. 
b).- Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
c).- Quan s’observi que quan es va dictar l’acte es va incórrer en error aritmètic, material o 

de fet.  
3.- Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 

desestimatori, es notificarà a l’interessat concedint-li un període voluntari de pagament, amb els 
terminis següents: 
 Si la resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes: Des de la data de notificació 

fins al dia 20 del mes posterior o hàbil immediat següent. 
 Si la resolució es notifica entre el 16 i l’últim de cada mes: Des de la data de la notificació 

fins al dia 5 del segon mes posterior o hàbil immediat següent. 
4.- Si la resolució dóna lloc a la modificació de l’acte o ordena la retroacció del procediment, el 

deute resultant de l’acte que es dicti en execució de l’ esmentat acord haurà de ser ingressat en 
els mateixos terminis establerts en l’apartat anterior. 

5.- Quan l’Ajuntament conegui la desestimació d’un recurs contenciós administratiu, haurà de 
notificar el deute resultant i concedir un període per a efectuar el pagament sense recàrrec, 
determinat segons el que es preveu en el punt 3. 

6.- Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, una vegada conclosa la via administrativa, els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, no reprendran les actuacions del procediment 
de constrenyiment mentre no conclogui el termini per a la interposició de recurs contenciós 
administratiu sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins 
aleshores. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a l’ esmentat òrgan la interposició 
del recurs contenciós administratiu amb petició de suspensió i oferiment de caució per a 
garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la 
seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reprendrà 
o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l’òrgan judicial. 

Article 46.- Suspensió per Ajornament i Terceria de Domini: 
1.- Quan hagi estat sol·licitat i concedit l’ajornament dins del període voluntari de pagament no 

s’expedirà la providència de constrenyiment. 
2.- Quan la sol·licitud es presenti en període voluntari, si aquest finalitza estant pendent de 

resolució l’ esmentada sol·licitud, aquest fet impedirà l’ inici del període executiu durant la 
tramitació de l’expedient però no la meritació dels interessos de demora, i no s’expedirà 
providència de constrenyiment. 
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3.- Pels casos de sol·licitud d’ajornament en via executiva, es podrà suspendre el procediment fins 
que per part de l’òrgan competent per a la seva resolució es dicti l’acord corresponent, sense 
que pugui excedir d’un mes el període de suspensió. A aquests efectes, es necessari, que el Cap 
de l’oficina de Recaptació justifiqui la proposta de suspensió, la qual si es considera oportú serà 
autoritzada pel Tresorer. 

4.- La interposició de terceria de domini serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment 
sobre els béns o drets controvertits, d’acord amb l’article 165.4 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària . Aquesta suspensió serà acordada pel Tresorer una cop s’hagin 
adoptat les mesures d’assegurament que procedeixen segons el que disposa el Reial Decret 
939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de Recaptació i vistos els 
documents originals en que el tercerista fonamenta el seu dret. 

 
Article 47.- Paralització del Procediment: 
1.- Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment de constrenyiment 

quan, d’acord amb l’article 165 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, 
l’interessat ho sol·liciti si demostra qualsevol de les següents circumstàncies: 
 Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
 Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 Que ha prescrit el dret a exigir el seu pagament. 

2.- Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes en l’apartat anterior, el 
Cap de l’oficina de recaptació podrà formular proposta raonada de paralització del 
procediment, que haurà de ser autoritzada pel Tresorer. 

3.- Els expedients afectats per la paralització del procediment, s’hauran de resoldre en el termini 
més breu possible. El Cap de l’oficina de recaptació adoptarà les mesures necessàries per al seu 
compliment. 

 
Article 48.- Alienació de Béns i Drets Embargats: 
 
1.- Quan s’hagi interposat recurs contra la liquidació tributària, no es podrà procedir a l’alienació 

dels béns immobles o mobles embargats en el curs del procediment de constrenyiment, fins que 
l’acte de liquidació del deute tributari sigui ferm, tant en via administrativa com en via 
jurisdiccional. 

2.- A aquests efectes, es necessari establir els controls informàtics adients per assegurar la suspensió 
del procediment recaptatori abans de l’alienació dels béns esmentats, en els casos en que estigui 
pendent de resolució un recurs. 

3.- Quan el deute no sigui ferm però el procediment no estigui suspès per no haver estat aportada la 
garantia adient, es podran portar a terme les actuacions d’embargament dels béns i drets, 
seguint l’ordre de prelació previst a l’article 169 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària. El procediment recaptatori es podrà ultimar, a excepció de l’actuació de l’alienació 
de béns a la qual es refereix l’apartat primer d’aquest article. 

 
Article 49.- Garanties: 
1.- La garantia a dipositar per tal d’obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia: 

a).- Si el deute es troba en període voluntari de pagament: La suma del principal més els 
interessos de demora. 

b).- Si el deute es troba en període executiu de pagament: La suma de la quota inicial més un 
25%. 

2.- La garantia podrà consistir en qualsevol dels mitjans següents: 
a).- Diners en efectiu o valors públics a dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament. 
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b).- Aval o fiança solidària prestada per un banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o 
societat de garantia recíproca. 

c).- Per a deutes inferiors a 1.200,00 €, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents 
de la localitat de reconeguda solvència. 

3.- En casos molt qualificats i excepcionals, es podrà acordar a instància de part, la suspensió del 
procediment sense garantia quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 

4.- Quant a les garanties en cas d’ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que 
es preveu en l’article 88 d’aquesta Ordenança per aquest cas concret. 

5.- Pels casos en que l’interessat proposi com a garantia un altre mitjà diferent dels establerts al punt 
2 d’aquest article, se’l valorarà d’acord amb la normativa general tributària vigent. 

 
Article 50.- Concurrència de Procediments: 
1.- Pels casos de concurrència del procediments administratius de constrenyiment i procediments 

d’execució o concursals universals, judicials i no judicials, el Tresorer sol·licitarà dels òrgans 
judicials informació sobre aquests procediments que puguin afectar als drets de la Hisenda 
Municipal, amb la possibilitat de procedir a l’embargament preventiu de béns amb anterioritat a 
la suspensió del procediment. 

2.- Un cop obtinguda la informació sol·licitada segons el paràgraf anterior es donarà compte als 
serveis jurídics de la Corporació aportant la documentació necessària, a l’efecte que per part 
d’aquests serveis es procedeixi a assumir la defensa dels drets de la Hisenda Municipal. 

3.- La competència per a subscriure acords o convenis que resultessin de la tramitació del 
procediment anterior, correspondrà a l’Alcalde. 

 
CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS  

Article 51.- Iniciació: 
1.- Casos en que procedeix la devolució: 

a).- En cas de duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions. 
b).- Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l’ import dels deutes o obligacions liquidades. 
c).- Quan s’hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després 

d’haver transcorregut els terminis de prescripció. 
d).- Quan l’Administració rectifiqui errors materials, de fet o aritmètics i l’acte objecte de 

rectificació motivi un ingrés indegut. 
2.- Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, el qual haurà de 

fonamentar el seu dret i acompanyar el comprovant d’haver satisfet el deute. 
La sol·licitud es formularà per escrit i adreçat a Gestió Tributària de l’Ajuntament. 

3.- Tot i el que s’ha disposat anteriorment, es podrà incoar d’ofici la devolució en els supòsits 
següents: 
 Quan desprès d’haver estat satisfeta una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per 

qualsevol dels motius i procediments regulats en el capítol anterior. 
 Quan s’hagi produït duplicitat en el pagament. 

 
Article 52.- Tramitació de l’Expedient: 
1.- Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d’un recurs, o de 

l’anul·lació o revisió d’actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d’aquest dret 
correspon al mateix òrgan que va aprovar l’acte administratiu que el va originar. 

2.- En els supòsits de pagaments duplicats o excessius degudament acreditats, la devolució serà 
aprovada per Decret de l’Alcaldia a proposta de la Tresoreria i fiscalitzada per la Intervenció. 

3.- En la resta de supòsits, l’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts es tramitarà 
per la Secció de Gestió Tributària i aquesta emetrà un informe amb proposta de devolució, si 
s’escau. La intervenció fiscalitzarà l’expedient verificant especialment que amb anterioritat no 
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s’havia realitzat devolució de la quantitat que es sol·licita i que en l’expedient consta el 
document original acreditatiu del pagament. En circumstàncies excepcionals es podrà substituir 
la carta de pagament original per certificat de l’ ingrés emès per l’Administració. 

4.- El reconeixement del dret a la devolució originarà el naixement d’una obligació reconeguda que 
com a tal s’haurà de comptabilitzar i quedarà subjecta al procediment d’ordenació de pagament 
i de pagament material, el qual s’efectuarà mitjançant transferència bancària al número de 
compte designat pel interessat.  

 
Article 53.- Còmput de Terminis: 
1.- Amb la devolució d’ingressos indeguts l’Ajuntament abonarà l’ interès de demora regulat a 

l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sense necessitat de que 
l’obligat tributari ho sol·liciti.  
A aquests efectes, l’ interès de demora es meritarà des de la data en què s’hagués realitzat l’ 
ingrés indegut fins a la data en què s’ordeni el pagament de la devolució.  
Les dilacions en el procediment per causa imputable a l’interessat no es tindran en compte a 
efectes de còmput del període a què es refereix el paràgraf anterior. 
Quan segons les dades que obrin en l’Ajuntament no es conegui la data de realització de l’ 
ingrés indegut, es prendrà com a tal la data de finalització del període voluntari d’ingrés que 
correspongui. 
Quan es procedeixi a la devolució d’un ingrés indegut derivat d’una autoliquidació ingressada 
en diferents terminis, s’entendrà que la quantitat retornada es va ingressar en l’últim termini i, 
de no resultar suficient, la diferència es considerarà satisfeta en els terminis immediatament 
anteriors. 

2.- La devolució d’ingressos de naturalesa no tributària es regirà pel que estableix l’article 24 de la 
Llei General Pressupostària, i s’han de realitzar en el termini dels tres mesos següents al dia de 
la notificació de la resolució judicial o del reconeixement de l’obligació. Si no es procedeix a 
realitzar el pagament en aquest termini, l’Administració haurà d’abonar interessos des de que el 
creditor reclami per escrit el compliment de l’obligació. 

 
Article 54.- Reemborsament per Altres Ingressos no Indeguts: 
1.- Quan s’ha de reemborsar a l’ interessat una quantitat per tal de tornar el pagament que va fer per 

un concepte degut, no s’abonaran interessos de demora. Indicativament s’assenyalen els casos 
següents: 

a).- Devolucions parcials de la quota en tributs i preus públics quan procedeix el prorrateig de 
la quota. 

b).- Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter rogat, quan s’hagi 
ingressat la quota. 

2.- L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de sis mesos. 
3.- En el supòsit en el qual hagi estat presentada autoliquidació i es detecti un import excessiu, 

s’ordenarà d’ofici la devolució corresponent. Sempre que l’expedient es resolgui dins del 
termini fixat en el punt anterior, no s’abonaran interessos de demora.  

4.- Quan la devolució s’origini pel reconeixement, en via contenciosa administrativa, d’un benefici 
fiscal de caràcter rogat denegat en primera instància, procedirà la devolució de l’ import 
ingressat indegudament, amb els seus interessos legals. 

 
Article 55.- Reintegrament del Cost de les Garanties: 
Els expedients de devolució del cost de les garanties dipositades per a suspendre un procediment 
mentre estigui pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s’iniciaran a 
instància de l’interessat i es podran sol·licitar en els casos previstos expressament a l’article 33 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i a l’article 9.1 lletra c) d’aquesta ordenança.  
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CAPÍTOL VIII.- CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 
Article 56.- Preus Públics: 
Els preus públics es regiran pel que estableixi la seva reglamentació general i pel que s’estableixi en 
el seu acord d’aprovació. 
 
Article 57.- Multes de Circulació: 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix en el seu article 
25.2n.b) la competència que tenen atribuïda els municipis en matèria de tràfic urbà, regint per tant, 
el Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació. 
La situació especial del cobrament de multes obliga a arbitrar un procediment amb la finalitat de 
conjugar el respecte als principis de proporcionalitat i de legalitat procedimental amb el d’eficàcia 
administrativa en base als criteris d’economia i eficiència en la gestió recaptatòria, i que, mitjançant 
esmentat procediment, s’estableixin els requisits i condicions que s’haurien de verificar per al 
cobrament en funció de la quantia dels expedients. 
 
L’Ajuntament té delegada la gestió de la imposició i la tramitació de multes de circulació en el 
XALOC (Organisme Autònom de la Diputació de Girona). De conformitat amb la legislació vigent 
l’Ajuntament podrà decidir, amb la tramitació del corresponent expedient administratiu, delegar la 
gestió en qualsevol altra Administració supramunicipal competent o exercir directament la 
competència atribuïda per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
CAPÍTOL IX.- RECAPTACIÓ 

 
Article 58.- Disposicions Generals: 
1.- La gestió de recaptació consisteix en l’exercici de la funció administrativa encaminada a la 

realització dels deutes i sancions tributàries i d’altres recursos de dret públic de l’Ajuntament i 
dels seus Organismes Autònoms que hagin de satisfer els obligats al pagament.. 

2.- A efectes d’aquesta ordenança, tots els crèdits de naturalesa pública als quals es refereix aquest 
article es denominaran deutes. Es consideraran obligats al pagament les persones o entitats als 
que la normativa vigent exigeix l’ ingrés de la totalitat o part d’un deute. 

3.- La gestió recaptatòria es podrà realitzar en període voluntari o en període executiu. El 
cobrament en període executiu dels recursos al que es refereix el paràgraf anterior s’efectuarà 
pel procediment de constrenyiment regulat a la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària, al Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de 
Recaptació i en aquesta ordenança. 

4.- Tota liquidació reglamentàriament notificada a l’obligat tributari constitueix l’obligació de 
satisfer el deute tributari. 

 
 Article 59.- Règim Legal i Remissió Normativa: 
 La recaptació municipal es regirà : 

a).- Per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 34/2015, de 21 de 
setembre, de modificació parcial de la Llei General Tributària i altres lleis de l’Estat 
reguladores de la matèria, així com per les disposicions dictades per al seu desenvolupament, 
i especialment pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reial Decret 
939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de Recaptació.  
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b).- Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic. 
c).- Per la normativa continguda en aquesta Ordenança General.  
 

Article 60.- Àmbit d’Aplicació: 
1.- L’Ajuntament, per a la realització dels ingressos de dret públic que hagi de percebre, ostenta les 

prerrogatives establertes en les Lleis Generals Pressupostària, Tributària i normativa 
concordant, a l’empara del que disposen els articles 10 i següents de la Llei General 
Pressupostària. 

2.- Essent així, les facultats i actuacions de l’Ajuntament abasten i s’estenen a la gestió de tributs i 
d’altres recursos de Dret públic i es poden entendre aplicables a totes elles les referències 
reglamentaries a la categoria de tributs. 

 
Article 61.- Atribucions: 
1.- La facultat recaptatòria, tant en període voluntari com en executiu, s’atribueix a l’Ajuntament, 

sense perjudici de les delegacions que l’Ajuntament pugui efectuar al Consell Comarcal o a la 
Diputació Provincial o a un altre ens supramunicipal. 

2.- Correspon a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, la superior direcció de la recaptació 
municipal. 

3.- Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els termes 
establerts en l’article 5, del Reial Decret 218/2018, de 16 de març. 

4.- Correspon a l’Alcalde la concessió de l’autorització al Tresorer i Recaptador, per tal de procedir 
a sol·licitar la informació a la que es refereix l’article 93.3 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària i obtenir informació sobre els béns dels deutors en els casos que 
legalment així es determini. 

5.- En el cas de delegació de la facultat recaptatòria en un altre ens supramunicipal, les 
competències abans esmentades s’atribuirien exclusivament als Òrgans corresponents del ens 
delegat, dins els límits i en els termes de la delegació.  

6.- Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que s’hagin d’efectuar fora del 
territori del respectiu ens local en relació a la recaptació, seran practicades pels Òrgans 
competents de la Generalitat quan s’hagin de realitzar a Catalunya i pels Òrgans competents de 
l’Estat quan s’hagin de realitzar fora de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. 

7.- El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i auxili per 
al normal exercici de les facultats recaptatòries quan ho consideri necessari, així com signar 
convenis de col·laboració en matèria recaptatòria amb la Generalitat de Catalunya o amb 
l’Estat. 

 
Article 62.- Legitimació i Lloc de Pagament: 
 
1.- Pot efectuar el pagament, tant en període voluntari com període executiu, qualsevol persona, 

tingui o no interès en el compliment de l’obligació, tant ho conegui i ho aprovi, com ho ignori 
l’obligat al pagament.  

2.- El tercer que ha pagat el deute no podrà sol·licitar de l’Administració la devolució de l’ ingrés i 
tampoc exercir altres drets de l’obligat, sense perjudici de les accions que en via civil li 
corresponguin. 

3.- El pagament del deute s’haurà de realitzar en les entitats acreditades com a col·laboradores, 
sempre i quan aquestes constin en els documents notificació remesos al contribuent. 

 
Article 63.- Formes de Pagament: 
1.- El pagament dels deutes tributaris i no tributaris que s’hagi de  realitzar en efectiu s’haurà de fer 

sempre en diners de curs legal. 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                         Ordenances Fiscals – 2021 
 

Ordenança número 1 Gral. d’Inspecció i Recaptació del Ingressos de Dret Públic   32 
 

2.- Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l’exacció, es pagaran 
mitjançant timbrats que expedeixi la Corporació. Només quan expressament es disposi per Llei 
es podran admetre els pagaments en espècie. 

3.- Els pagaments dels deutes tributaris que s’hagin de realitzar en efectiu, es faran en algun dels 
següents mitjans: 
a).- Xec. 
b).- Targeta de crèdit o dèbit 
c).- Transferència bancària. 
d).- Domiciliació bancària. 
e).- Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l’Alcaldia per decret. 

4.- Llevat dels diners de curs legal i dels xecs, l’ús dels quals pot ser simultani, per satisfer un 
mateix deute no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament; elegit un dels 
admesos, l’ import d’aquest ha de correspondre al total del deute. 

5.- Quan el pagament es realitzi a través de les entitats col·laboradores, el lliurament al deutor del 
justificant de l’ ingrés el lliurarà des de la data que es consigni al justificant i per l’ import que 
hi consti, restant obligada l’entitat davant l’Ajuntament des d’aquell moment i per dit import, 
llevat que es pogués provar fefaentment la inexactitud de la data o de l’ import que consti a la 
validació del justificant. 

6.- Quan sigui tècnicament possible es podran fer pagaments per mitjans telemàtics mitjançant les 
eines disponibles a la nostra seu electrònica. 

 
Article 64.- Xecs: 
1.- Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions establertes a 

l’article 35 el vigent Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament 
General de Recaptació o normes complementàries i subsidiàries. 

2.- Els xecs hauran de ser nominatius i barrats a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i 
estar conformats per l’entitat bancària, en data i forma. 
 

Article 64. bis.- Targetes de crèdit o dèbit : 
Es podran utilitzar les targetes de crèdit o dèbit com a mitjà de pagament dels deutes en les 
condicions establertes a l’article 36 el vigent Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova Reglament General de Recaptació o normes complementàries i subsidiàries. 
 
Article 65.- Transferència bancària: 
Com a sistema regular d’ingrés a la Hisenda Municipal els obligats tributaris podran utilitzar les 
transferències bancàries, modalitat que s’ajustarà a les següents condicions: 

a).- Els manaments de transferència s’hauran de realitzar mitjançant els Bancs, les Caixes 
d’Estalvis que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, per al seu abonament 
al compte corrent que assenyali l’Administració recaptatòria.  

b).- El manament de transferència haurà d’expressar: 
1.- Nom i Cognom del subjecte passiu. 
2.- Concepte de l’ ingrés. 
3.- Import i període impositiu. 
4.- Matrícula, referència cadastral, epígraf, número de liquidació, segons el cas. 

c).- Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats a tots els efectes, a partir de 
la data en la qual siguin abonats en el compte que al·ludeix l’apartat a);  

d).- Quan un obligat tributari que hagi incorregut en demora ordeni una transferència per l’ 
import principal del deute, no queda eximit del recàrrec, ni les sancions ni dels interessos en 
què hagi pogut incórrer. En aquest cas, l’ import es considerarà a compte del total a ingressar 
i es continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti pendent. 
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 e).- L’ import de les transferències on no fos possible identificar el concepte o conceptes 
tributaris, bé sigui per omissió de les dades establertes, o bé perquè hi hagués alguna errada, 
així com per falta de la tramesa dins de termini de les corresponents declaracions o 
notificacions tributàries, serà ingressat com a pendent d’aplicació, es notificarà a l’interessat, 
i se’l requerirà així mateix per tal que pugui tenir en compte les dades necessàries per a la 
correcta imputació de l’ ingrés. 

f).- Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de transferència 
així com les seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius obligats tributaris. 

 
Article 66.- Domiciliació Bancària: 
1.- Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als obligats tributaris, aquests 

podran domiciliar el pagament dels seus deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, 
els quals es cobren mitjançant rebuts, a través d’Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvi, d’acord 
amb les següents condicions: 
a).- Que l’obligat al pagament sigui titular del compte en què domiciliï el pagament i que 

aquest compte es trobi obert a una entitat de crèdit. El pagament es podrà domiciliar en un 
compte que no sigui de titularitat de l’obligat sempre que el titular ho autoritzi 
expressament.  

b).- Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la 
domiciliació bancària i l’òrgan recaptador formularà el càrrec sens perjudici de tercers.  

c).- S’hauran de formalitzar en imprès establert per l’òrgan recaptador o l’entitat gestora per 
conveni amb l’Ajuntament, en el qual constarà com a mínim, la identificació de l’obligat 
tributari, del titular del compte i, en el seu cas, dels autoritzants, el número de compte 
corrent o llibreta d’estalvis i el banc o caixa d’estalvis contra el qual s’autoritza carregar 
els deutes.  

d).- La domiciliació bancària s’adreçarà a l’entitat financera autoritzada segons el punt anterior 
i a l’òrgan recaptador corresponent, amb un mínim de tres mesos d’antelació a l’ inici del 
període recaptatori. Les presentades amb posterioritat tindran efectes a partir del període 
impositiu següent. 

e).- Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit mentre no siguin anul·lades per 
l’interessat, rebutjades per l’entitat de crèdit o que l’Administració disposi expressament la 
seva invalidesa per raons justificades. En aquest últim cas, l’Ajuntament haurà de notificar 
l’acord de Tresoreria pel qual es declari la invalidesa a l’obligat al pagament i a l’entitat 
col·laboradora.  

f).- La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a l’òrgan 
recaptador i/o a l’entitat bancària.  

g).- Les domiciliacions que les Entitats Bancàries tornin, bé per manca de saldo o per compte 
cancel·lat o per ordre del contribuent, seran immediatament anul·lades d’ofici. 

2.- Els pagaments s’entendran efectuats a la data del càrrec en compte de les domiciliacions i es 
considerarà justificant de l’ ingrés el que a l’efecte expedeixi l’entitat de crèdit on es trobi 
domiciliat el pagament el qual incorporarà com a mínim, les dades expressades al punt 2 de 
l’article següent.  

3.- En aquells casos en els quals el càrrec en compte no es realitzi o es realitzi fora de termini per 
causa no imputable a l’obligat al pagament, no s’exigiran aquest recàrrecs, interessos de 
demora ni sancions, sense perjudici dels interessos de demora que, en el seu cas, correspongui 
liquidar i exigir a l’entitat responsable per la demora de l’ ingrés. 
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Article 66.bis- Tarifa plana: 
Amb la finalitat de facilitar el pagament en període voluntari dels tributs de meritació periòdica 
anual, s‘estableix un règim especial de pagament que s’anomena de “tarifa plana” i que es regeix 
per les normes següents: 
 
1.- Tributs als quals es pot aplicar: 
 La tarifa plana es podrà aplicar als tributs de meritació periòdica anual. 
 Els rebuts hauran de figurar al padró de tributs corresponent a l’exercici anterior al que 

s’acullin a la tarifa plana. 
 No podran ser inclosos tributs liquidats a nom de diferents obligats tributaris. 

 
2.- Període de pagament: 
La tarifa plana comporta que els tributs meritats durant l’exercici, inclosos dins del mateix, es 
mantindran en via voluntària durant el període de duració de la tarifa plana, sempre que es 
compleixin tots els requisits establerts. 
 
3.- Requisits: 
Per tal de poder acollir-se a la tarifa plana hauran de concórrer els següents requisits: 
 La sol·licitud l’haurà de presentar el titular dels rebuts o cotitular de l’objecte. En altre cas, 

caldrà acreditar la representació i aportar fotocòpia del NIF del titular dels rebuts. 
 El sol·licitant  no pot mantenir cap tipus de deute pendent amb la hisenda municipal en via 

executiva. 
 L’ import mínim del deute haurà de ser de 300,00€. 
 S’haurà de sol·licitar expressament la seva aplicació a l’oficina municipal de recaptació fins al 

30 de novembre de l’exercici anterior al qual s’hagi d’aplicar la tarifa plana. 
 El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, la qual es 

facilitarà en el moment de presentar la sol·licitud.  
4.- Tramitació de les sol·licituds:  
La tramitació de les sol·licituds correspondrà a l’oficina municipal de recaptació. 
 
5.- Procediment: 
El pagament dels tributs acollits a la tarifa plana es realitzarà en onze quotes mensuals, els dies vint 
de cada mes, des de gener a novembre, o següent dia hàbil en el cas de coincidir en dia inhàbil. 
Les quotes a pagar resultaran de dividir l’ import dels tributs liquidats a l’obligat tributari durant 
l’exercici immediatament anterior, inclosos dins de la tarifa plana.  
Es procedirà a la regularització de les quotes, un cop aprovats els padrons anuals. 
 
6.- Regularització: 
Les quotes de regularització es calcularan en el mes de maig per la diferència entre els imports dels 
deutes liquidats durant l’exercici en curs, corresponents als tributs de cobrament periòdic anual per 
als quals l’obligat tributari ha sol·licitat l’aplicació de la tarifa plana, i els imports satisfets en les 
mensualitats prèvies a l’aprovació dels padrons. 
En el supòsit que el diferencial resultant de l’operació anterior resultés negatiu, s’haurà d’instar per 
l’interessat expedient de devolució d’ingressos o compensació. 
En el supòsit que el diferencial resultant de l’operació anterior resultés superior, es recalcularàn les 
quotes aplicant l’ increment en les del mes de juny a novembre. 
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7. Vigència.  
La tarifa plana s’aplicarà  anualment de  forma automàtica si no existeix comunicació expressa de 
cancel·lació per part de l’interessat abans del 30 de novembre respecte de l’aplicació a  l’exercici 
següent. 
 
8.Incompliment: 
La manca de pagament de qualsevol de les quotes podrà donar lloc a l’anulació de la tarifa plana. 
L’Ajuntament procedirà a la regularització automàtica dels pagaments realitzats amb l’aplicació 
dels mateixos als deutes liquidats fins a la data d’incompliment per ordre de major a menor 
antiguitat, determinant-se aquesta per la data de venciment del període voluntari fixat per a 
cadascun. 
En el supòsit que els deutes existents fins a la data d’incompliment fossin coberts pels pagaments 
realitzats, i no quedessin deutes pendents de liquidar de l’exercici, produint-se un sobrant, es 
procedirà a realitzar d’ofici la devolució al mateix número de compte bancari que l’interessat va 
comunicar per tal que se li carreguessin les quotes mensuals. 
Per a la recaptació dels deutes pendents de venciment a la data d’incompliment, s’aplicaran els 
terminis previstos a l’article 78 i següents d’aquesta ordenança. 
 
9. Certificacions: 
En el  cas de que el subjecte passiu requereixi, abans de l’abonament de la totalitat de la tarifa 
plana, certificació del pagament anual d’un tribut inclòs a la mateixa, l’interessat haurà d’ ingressar 
la quantitat pendent de pagament en aquell moment a la recaptació municipal, la qual emetrà el 
corresponent rebut i es recalcularan les quotes per la resta d’objectes inclosos en la tarifa plana. 
 
Article 67.- Justificants de Pagament: 
1.- Els justificants del pagament en efectiu seran, segons els casos: 

a).- Els rebuts. 
b).- Les cartes de pagament subscrites o validades per les entitats col·laboradores. 
c).- Les certificacions acreditatives de l’ ingrés efectuat. 

2.- Els justificants de pagament en efectiu hauran d’indicar com a mínim, les circumstàncies 
següents: 

a).- Nom i cognoms o raó social o denominació complerta, NIF i domicili del deutor. 
b).- Concepte, import del deute i període a què es refereix. 
c).- Data de pagament. 
d).- Entitat que l’expedeix. 

3.- Quan els justificants de pagament es facin mecànicament, les circumstàncies de l’apartat anterior 
es podran expressar en clau o abreviatura suficientment identificadores en el seu conjunt, del 
deutor així com del deute satisfet al qual es refereixin. 

4.- El deutor tindrà dret a que se li lliuri certificació acreditativa del pagament realitzat. 
5.- Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que determina el 

Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de Recaptació 
vigent, sense perjudici que l’administració municipal, dins l’àmbit de les seves competències, 
pugui establir-ne d’altres.  

 
Article 68.- Garanties del Pagament: 
1.- La Hisenda municipal gaudeix de la prelació per al cobrament dels crèdits de dret públic vençuts 

i no satisfets en quan concorri amb creditors que no siguin de domini, penyora, hipoteca, o 
qualsevol altre dret real degudament inscrit en el corresponent registre amb anterioritat a la data 
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que es faci constar en el mateix el dret de la Hisenda municipal, sense perjudici del que es 
disposa als articles 78 i 79 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 En cas de conveni concursal, els crèdits tributaris als que afecti el conveni quedaran sotmesos 
al que està establert a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal. 

2.- En els recursos de dret públic que gravin periòdicament els béns o drets inscribibles en un 
registre públic, la Hisenda Municipal tindrà preferència sobre qualsevol altre creditor o 
adquirent, encara que aquests hagin inscrit els seus drets, per al cobrament dels deutes no 
satisfets corresponents a l’any natural en el qual s’exerciti l’acció administrativa del cobrament 
i a l’immediat anterior. 
A aquests efectes s’entendrà que l’acció administrativa del cobrament s’exerceix quan s’inicia 
el procediment de recaptació en període voluntari. 

3.- Per tal de tenir la mateixa preferència que l’assenyalada en l’article precedent, per a dèbits 
anteriors als expressats en ell o per major quantitat, es podrà constituir hipoteca especial a favor 
de la Hisenda municipal que sortirà efecte a partir de la data en que estigui inscrita. 

 
Article 69.- Afecció de Béns: 
1.- Pels supòsits en els quals es transmeti la propietat o la titularitat d’un dret real d’usdefruit, 

superfície o concessió administrativa, els béns immobles quedaran afectes al pagament de la 
totalitat de la quota tributària per l’ Impost sobre Béns Immobles en règim de responsabilitat 
subsidiària en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària . 
Si procedeix dictar acte de derivació de la responsabilitat, es donarà audiència prèvia als 
interessats durant un termini de deu dies. 

2.- La derivació de l’acció tributària contra els béns afectes exigirà acte administratiu i serà 
aprovada per l’Alcalde. 

3.- L’acte al qual es refereix el punt anterior serà notificat a l’adquirent comunicant-li els terminis 
per efectuar el pagament i la possibilitat de reclamar contra la liquidació o contra la 
procedència de la derivació de la responsabilitat. 

 
Article 70.- Autonomia i Indivisibilitat del Deute: 
 
1.- Els deutes tributaris són autònoms.  
2.- El deutor de diversos deutes podrà, en període voluntari, imputar el pagament a aquell o aquells 

que lliurement determini.  
3.- En els casos d’execució forçosa que s’haguessin acumulat diversos deutes del mateix obligat 

tributari i no es poguessin satisfer totalment, s’aplicarà el pagament al crèdit més antic, i es 
determinarà la seva antiguitat d’acord amb la data que fou exigible. 

4.- El cobrament d’un deute de venciment posterior no extingeix el dret de la Corporació a percebre 
els anteriors en descobert. 

5.- Per tal que el cobrament produeixi els efectes que li són propis, comprendrà la totalitat del deute 
llevat que s’hagués atorgat el fraccionament del pagament. 

 
Article 71.- Entitats Col·laboradores: 
1.- Són col·laboradores en la recaptació les Entitats de dipòsit autoritzades per a exercir l’ 

esmentada col·laboració mitjançant conveni o contracte subscrit amb l’Ajuntament. 
2.- L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per Decret de l’Alcaldia, 

podent recaure l’ esmentada autorització en una entitat de dipòsit i, en els supòsits singulars, en 
altres tipus d’entitats. 

3.- Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores de la recaptació són les 
següents: 
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a).- Recepció i custòdia dels fons lliurats per part de qualsevol persona com a mitjà de 
pagament dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per 
l’Ajuntament i el pagament tingui lloc en les dates reglamentàries. Sigui quin sigui el 
mitjà de pagament utilitzat, en cap cas aniran per compte de l’Administració les 
despeses que es puguin generar per la utilització de mitjans diferents als diners de curs 
legal. Com a conseqüència d’aquestes despeses no es podran minorar en cap cas els 
imports ingressats. 

b).- Les entitats bancàries dipositaran en comptes restringits de titularitat municipals els fons 
procedents de la recaptació. 

c).- Enregistrament puntual de les dades que permetin identificar el crèdit tributari satisfet i 
la data de pagament, elaborant el corresponent suport informàtic el qual, periòdicament, 
serà lliurat a l’Ajuntament juntament amb el comprovant acreditatiu d’haver estat 
ordenada la transferència de fons al compte designat per aquest. 

d).- Transferència de fons recaptats en les dates establertes en els convenis firmats en 
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les entitats 
de dipòsit. 

4.- Les entitats de dipòsit i col·laboradores no tindran en cap cas caràcter d’òrgans de la recaptació 
municipal, havent d’ajustar estrictament les seves actuacions a les directrius contingudes en 
l’acord de l’autorització. La col·laboració amb les esmentades entitats serà gratuïta. 

 
Article 72.- Períodes de Recaptació: 
La recaptació es realitzarà en: 

a).- Període voluntari: Mitjançant el pagament o compliment de l’obligat tributari en els terminis 
previstos a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

b).- Període executiu: Mitjançant el pagament o compliment espontani de l’obligat tributari o en 
el seu defecte, a través del procediment administratiu de constrenyiment. 

 
Article 73.- Recaptació en Període Voluntari: 
Les formes d’ingrés en període voluntari poden ser: 

a).- Ingrés directe. 
b).- Ingrés periòdic per rebut. 

 
 Article 74.- Recaptació en Voluntària de l’ Ingrés Directe: 
1.- Són deutes d’ingrés directe els que es liquiden i notifiquen de forma individualitzada i poden 

ser: 
a).- Ingrés a compte per dipòsit previ. 
b).- Per ingrés simultani a la declaració - liquidació. 
c).- Per ingrés simultani a l’ inici de la prestació d’un servei o a la realització d’una activitat. 
d).- Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada. 

2.- El dipòsit previ tindrà el caràcter de “a compte” de la liquidació practicada per l’oficina gestora. 
3.- Tanmateix, quan una agrupació d’obligats tributaris hagi sol·licitat de l’Ajuntament el règim de 

conveni, l’ ingrés de les quotes previstes a les Ordenances municipals respectives seran a 
compte de la quota que es fixi en l’aprovació del conveni, i subsistirà l’obligació de presentar 
declaració i si s’escau, l’ ingrés dintre dels terminis assenyalats. 

4.- El cobrament per ingrés simultani o autoliquidació es farà quan així ho disposi expressament 
l’ordenança reguladora del tribut o la reglamentació objecte del deute. 

5.- Llevat que la llei o l’ordenança fiscal o reglamentació corresponent en disposi un altre, el 
termini per l’ ingrés directe en període voluntari de les liquidacions de deutes notificades 
individualment serà el següent: 
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a).- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes: Des de la data de recepció de la 
notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent. 

b).- Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes: Des de la data de recepció de la 
notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat 
hàbil següent. 

6.- Els deutes tributaris que s’hagin de pagar mitjançant declaració - liquidació o autoliquidació, 
s’hauran de satisfer en el termini de quinze dies, comptats a partir del dia en el qual es produei-
xi l’acreditació en el cas d’autoliquidació, llevat que l’Ordenança Fiscal específica assenyali un 
termini més llarg. En els altres casos el pagament s’haurà de fer en els terminis assenyalats en 
l’article anterior. 

7.- Els deutes no tributaris s’hauran de pagar en els terminis que determinin les normes per les quals 
aquestes s’exigeixen. Si aquestes normes no ho assenyalen, els terminis de pagament d’aquests 
deutes seran els assenyalats als apartats anteriors. 

8.- Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ: 
a).- Els recàrrecs per declaració extemporània són prestacions accessòries que han de satisfer 

els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d’autoliquidacions o 
declaracions fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària.  

b).- Als efectes d’aquest article, es considera requeriment previ qualsevol acció administrativa 
realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari dirigida al reconeixement, 
regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació del deute tributari. 

c).- Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos 
següents a la finalització del termini establert per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà 
del 5, del 10 o del 15 per cent, respectivament. Aquest recàrrec es calcularà sobre l’ import 
a ingressar resultant de les autoliquidacions o sobre l’ import de la liquidació derivada de 
declaracions extemporànies i exclourà les sancions que es podrien haver exigit i els 
interessos de demora meritats fins a la presentació de l’autoliquidació o declaració. 

d).- Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua un cop transcorreguts dotze 
mesos des de la finalització del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 20 
per cent i exclourà les sancions que es podrien haver exigit. En aquests casos s’exigiran 
interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització dels 
dotze mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins el 
moment en el qual l’autoliquidació o declaració s’hagi presentat. 

e).- En les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini sense 
requeriment previ no s’exigiran interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
presentació de la declaració fins a la finalització del termini de pagament en període 
voluntari corresponent a la liquidació que es practiqui, sense perjudici dels recàrrecs i 
interessos de demora que corresponguin exigir per la declaració extemporània. 

f).- Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ ingrés ni presentin sol·licitud d’ajornament, 
fraccionament o compensació al temps de la presentació de l’autoliquidació extemporània, 
la liquidació administrativa que procedeixi per recàrrecs i interessos de demora derivada de 
la presentació extemporània segons el que es disposa a l’apartat anterior, no impedirà 
l’exigència dels recàrrec i interessos del període executiu que corresponguin sobre l’ 
import de l’autoliquidació. 

g).- Per tal que sigui aplicable el que s’estableix en aquest article, les autoliquidacions 
extemporànies hauran d’identificar expressament el període impositiu de liquidació al qual 
es refereixen i hauran de contenir únicament les dades relatives a dit període. 
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Article 75.- Recaptació en Voluntària de l’ Ingrés per Rebut: 
1.- Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que l’Ordenança Fiscal 

corresponent disposi una altra cosa. 
2.- El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació 

col·lectiva tant per a tributs com per a altres ingressos de dret públic, seran els determinats per 
l’Ajuntament en el calendari de cobrament, el qual serà publicat en el BOP i exposat en el 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
Article 76.- Desenvolupament del Cobrament en Període Voluntari: 
1.- Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en les entitats col·laboradores que s’assenyalin a 

l’efecte. 
2.- Els mitjans de pagament admissibles són els assenyalats en l’article 63 d’aquesta Ordenança. 
3.- El deutor de diversos deutes podrà realitzar el pagament en període voluntari i imputar-lo als que 

lliurement determini. 
4.- En tot cas, a qui ha pagat un deute, se li lliurarà un justificant del pagament realitzat que haurà 

d’estar autenticat mecànicament. 
 
Article 77.- Conclusió del Període Voluntari: 
1.- Conclòs el període voluntari de cobrament i un cop recepcionades i tractades les cintes 

informàtiques que contenen les dades de la recaptació d’aquells conceptes pels quals ha 
finalitzat el període de cobrament, s’expediran per l’Ajuntament les relacions de rebuts i 
liquidacions que no han estat satisfetes en període voluntari. 

2.- La relació de deutes no satisfets i que no estiguin afectats per situacions de suspensió, 
ajornament, fraccionament o baixa, servirà de fonament per a l’expedició de la certificació de 
descobert col·lectiva i de les corresponents providències de constrenyiment. 

 
Article 78.- Inici del Període Executiu: 
1.- El període executiu s’inicia: 

a).- Pels tributs de venciment periòdic i liquidacions prèviament notificades i no ingressades al 
seu venciment: L’endemà del termini en període voluntari. 

b).- En cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l’ ingrés: Al 
dia següent al de la finalització del termini que estableixi la normativa de cada tribut per dit 
ingrés o, si aquest hagués conclòs, al dia següent de la presentació de l’autoliquidació. 

2.- Iniciat el període executiu, l’Administració tributària efectuarà la recaptació dels deutes liquidats 
o autoliquidats a què es refereix l’apartat anterior pel procediment de constrenyiment sobre el 
patrimoni de l’obligat al pagament. 

3.- L’ inici del període executiu determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs 
del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment. 
Segons l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els recàrrecs del 
període executiu són de tres tipus: Recàrrec Executiu, Recàrrec de Constrenyiment Reduït i 
Recàrrec de Constrenyiment Ordinari. Aquests recàrrecs són incompatibles entre ells i es 
calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en període voluntari. 
a).- El recàrrec executiu serà del 5 per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la totalitat del deute no 

ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment. 
b).- El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la 

totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la 
finalització del termini previst a l’article 79.1 d’aquesta Ordenança pels deutes 
constrenyits. 
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c).- El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan no 
concorrin les circumstàncies a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors. 

d).- El Recàrrec de Constrenyiment Ordinari és compatible amb els Interessos de Demora. 
Quan resulti exigible el Recàrrec Executiu o el Recàrrec de Constrenyiment Reduït no 
s’exigiran els Interessos de Demora meritats des de l’ inici del període executiu. 

4.- El procediment de constrenyiment té caràcter exclusivament administratiu i es portarà a terme de 
la forma regulada en els articles 163 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i concordants del Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament 
General de Recaptació, constituint els articles següents manifestació de punts molt singulars en 
els quals pugui incidir la capacitat d’autoorganització de l’Ajuntament.  

5.- Tindran el caràcter de títols acreditatius del crèdit, als efectes de despatxar l’execució per la via 
administrativa de constrenyiment: 
a).- Les certificacions de descobert individuals o col·lectives: Pels deutes d’ingrés directe 

vençuts i pendents de cobrament. 
b).- Les certificacions de descobert col·lectives: Pels deutes d’ingrés periòdic per rebut que 

hagin quedat pendents de cobrament un cop finalitzat el període voluntari.  
c).- Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reial Decret 939/2005 de 29 de 

juliol, pel qual s’aprova Reglament General de Recaptació i tindran la mateixa força 
executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels deutors. 

6.- Finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari, s’expediran els títols referits en l’apartat 
anterior en els quals s’inclouran tots els deutes a favor de la Hisenda municipal que hagin 
quedat pendents de cobrament.  

7.- Correspon a la Intervenció municipal, l’expedició de les certificacions de descobert individuals i 
col·lectives. 

 
Article 79.- Terminis d’Ingrés dels Deutes Constrenyits: 
 
1.- Un cop iniciat el període executiu i notificada la providència de constrenyiment, el pagament del 

deute tributari s’haurà d’efectuar en els següents terminis: 
a).- Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes: Des de la data de recepció de la notificació 

fins al dia 20 de l’ esmentat mes o immediat hàbil posterior. 
b).- Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes: Des de la data de recepció de la 

notificació fins al dia 5 del mes següent o immediat hàbil posterior. 
2.- Quan els deutes es paguin abans de l’expiració dels terminis, no es liquidarà interès demora. 
3.- Una vegada transcorreguts els terminis del punt 1, en cas que existissin diversos deutes d’un 

mateix deutor s’acumularan i en el supòsit d’haver realitzat un pagament que no cobreixi la 
totalitat dels deutes, s’aplicarà als deutes més antics, i es determinarà l’antiguitat en funció de 
la data de venciment del període voluntari. 

 
Article 80.- Inici del Procediment de Constrenyiment: 
1.- El procediment de constrenyiment s’iniciarà mitjançant providència notificada a l’obligat 

tributari en la qual s’identificarà el deute pendent, es liquidaran els recàrrecs als quals es 
refereix l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i se’l requerirà 
per tal que efectuï el pagament. La providència de constrenyiment inicia l’execució contra el 
patrimoni del deutor i és dictada pel Tresorer en virtut de les certificacions de descobert 
expedides per la intervenció. La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, 
d’acord amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el Reial 
Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de Recaptació o les 
normes que el substitueixin o el complementin. 
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 La providència de constrenyiment serà títol suficient per a iniciar el procediment de 
constrenyiment i tindrà la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra 
els béns i drets dels obligats tributaris. 

2.- La providència de constrenyiment podrà ser impugnada mitjançant el corresponent recurs de 
reposició davant del Tresorer i pels següents motius: 

a).- Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
b).- Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres 

causes de suspensió del procediment de recaptació. 
c).- Manca de notificació de la liquidació. 
d).- Anul·lació de la liquidació. 
e).- Error o omissió en el contingut de la providència de constrenyiment que impedeixi la 

identificació del deutor o del deute constrenyit. 
3.- La manca de providència de constrenyiment podrà ser motiu d’impugnació de les actuacions 

executives sobre el patrimoni del deutor. 
4.- Quan la impugnació es refereix a l’existència de causa de nul·litat en la liquidació, s’ordenarà la 

paralització de les actuacions. Si es verifica que efectivament es dóna aquella causa, s’instarà el 
corresponent acord administratiu d’anul·lació de la liquidació i s’estimarà el recurs contra la 
providència de constrenyiment. 

5.- Si l’obligat tributari no efectués el pagament dins del termini al qual es refereix l’apartat 5 de 
l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es procedirà a 
l’embargament dels seus béns, la qual cosa serà advertida en la providència de constrenyiment. 

 
Article 81.- Càlcul de Recàrrec, Interessos i Costos: 
1.- Els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i els costos que es derivin del 

procediment de constrenyiment es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes 
que siguin d’aplicació i, juntament amb l’ import principal, formaran part del deute. 

2.- L’ interès de demora és una prestació accessòria que s’exigirà als obligats tributaris i als 
subjectes infractors com a conseqüència de la realització d’un pagament fora de termini o de la 
presentació d’una autoliquidació o declaració de la qual resulti una quantitat a ingressar un cop 
finalitzat el termini establert a l’efecte a la normativa tributària. L’exigència de l’ interès de 
demora tributari no requereix la prèvia intimació de l’Ajuntament ni la concurrència d’un retard 
culpable en l’obligat. L’ interès de demora s’exigirà, entre d’altres, en els següents supòsits: 
a).- Quan finalitzi el termini establert per al pagament en període voluntari d’un deute resultant 

d’una liquidació practicada per l’Ajuntament o de l’ import d’una sanció, sense que l’ 
ingrés s’hagués efectuat. 

b).- Quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració 
sense que s’hagués presentat o s’hagués presentat incorrectament, llevat el disposat a 
l’article 27.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària referent a la 
presentació de declaracions extemporànies sense requeriment previ. 

c).- Quan es suspengui l’execució de l’acte, llevat del supòsit de recursos i reclamacions contra 
sancions durant el temps que transcorri fins a la finalització del termini de pagament en 
període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa. 

d).- Quan s’iniciï el període executiu, llevat el disposat a l’article 28.5 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària respecte als interessos de demora quan sigui exigible el 
recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït. 

e).- Quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
3.- L’ interès de demora es calcularà sobre l’ import no ingressat dins de termini o sobre la quantia 

de la devolució cobrada improcedentment, i resultarà exigible durant el temps al qual s’estengui 
el retard de l’obligat, llevat el disposat a continuació. 
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 No s’exigiran interessos de demora des del moment que l’Administració tributària incompleixi 
per causa imputable a la mateixa algun dels terminis fixats a la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària per a resoldre fins que es dicti aquesta resolució o s’interposi 
recurs contra la resolució presumpta. En altres casos, no s’exigiran interessos de demora a 
partir del moment en què s’incompleixin els terminis màxims per a notificar la resolució de les 
sol·licituds de compensació, l’acte de liquidació o la resolució de recursos administratius, 
sempre que, en aquest últim cas, s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut. Això no 
s’aplicarà a l’ incompliment del termini per resoldre les sol·licituds d’ajornament o 
fraccionament del pagament. 

3.bis.- En els casos en què resulti necessària la pràctica d’una nova liquidació com a conseqüència 
d’haver estat anul·lada una altra liquidació per una resolució administrativa o judicial, es 
conservaran íntegrament els actes i tràmits no afectats per la causa d’anul·lació, amb 
manteniment íntegre del seu contingut i exigència de l’ interès de demora sobre l’ import de la 
nova liquidació. En aquests casos, la data d’inici del còmput de l’ interès de demora serà la 
mateixa que, d’acord amb el que s’ha establert en l’apartat 2 d’aquest article, hagués correspost 
a la liquidació anul·lada i l’ interès es meritarà fins el moment en què s’hagi dictat la nova 
liquidació, sense que el final del còmput pugui ser posterior al termini màxim per executar la 
resolució. 

4.- L’ interès de demora serà l’ interès legal del diner vigent durant el període en què aquell resulti 
exigible, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
estableixi un altre de diferent, de conformitat amb l’article 26.6 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària i el 17 de la Llei General Pressupostària, segons es tracti de 
deutes tributaris o no tributaris respectivament. 

 No obstant això, en els supòsits d’ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits en 
la seva totalitat mitjançant aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o 
mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’ interès de demora exigible serà l’ interès legal. 

5.- Amb caràcter general, els interessos de demora es cobraran conjuntament amb el deute principal; 
si el deutor es negués a satisfer els interessos de demora en el moment de pagar el principal, es 
practicarà liquidació que haurà de ser notificada i en la que s’indiquin els terminis de pagament. 

6.- Si s’embarguen diners en efectiu o en comptes, es podran calcular i retenir els interessos de 
demora en el moment de l’embargament, si el diner disponible fos superior al deute perseguit. 
Si el líquid obtingut fos inferior, es practicarà posteriorment liquidació dels interessos meritats. 

 
Article 82.- Diligència d’Embargament: 
Transcorregut el termini assenyalat a l’article 79, sense haver-se efectuat l’ ingrés requerit, es 
procedirà a l’embargament dels béns de l’obligat tributari, advertint-ho així en la providència de 
constrenyiment. A tal efecte, el Recaptador municipal, o de l’ ens supramunicipal delegat, dictarà 
diligència ordenant l’embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, per a cobrir l’ 
import del deute no ingressat, els interessos que s’hagin meritat o es produeixi la seva meritació fins 
a la data de l’ ingrés, els recàrrecs del període executiu i les costes del procediment de 
constrenyiment. 
  
Article 83.- Embargament de Béns: 
Per a l’execució de l’embargament de béns i drets dels deutors es seguirà l’ordre i el procediment 
que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els seus articles 169 i 
següents, el Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de 
Recaptació o, si s’escau, les normes que el substitueixin o el complementin. 
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Article 84.- Alienació dels Béns Embargats: 
 1.- Es seguirà el que disposa l’article 172 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, el Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova Reglament General de 
Recaptació vigent o les normes complementàries o substitutòries que s’estableixin. 
 2.- Correspon al Tresorer de l’ ens que té assumides les facultats de recaptació autoritzar la 

subhasta de béns embargats. 
 
Article 85.- Mesa de Subhasta: 
1.- La mesa de subhasta de béns estarà integrada pel Tresorer, el qual en serà el President, pel 

Responsable de l’oficina de Recaptació, per l’Interventor de la Corporació i per dos funcionaris 
o treballadors que es designin a l’efecte, un dels quals actuarà com a secretari. Tots ells podran 
nomenar substituts.  

2.- Els anuncis de subhasta de béns, a més de ser publicats als Butlletins oficials, s’exposaran al 
públic en el taulell d’anuncis de l’oficina de recaptació i en l taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
de conformitat amb el que es disposa el Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova Reglament General de Recaptació, i optativament, s’inseriran en els mitjans de 
comunicació de gran difusió i/o publicacions especialitzades.  

 
Article 86.- Celebració de Subhastes: 
 
1.- En les subhastes de béns, el temps per a constituir dipòsits davant la mesa, serà, en primera 

licitació de mitja hora. El termini per a la constitució de dipòsits en segona licitació s’estableix 
en mitja hora, un cop transcorregut el termini de mitja hora concedit per a la constitució de 
dipòsits en primera licitació. Aquests terminis es podran ampliar el temps necessari per tal que 
els licitadors puguin constituir els dipòsits reglamentaris. 

2.- L’ import dels trams de licitació s’hauran d’adequar a les següents escales: 
 

Per tipus de subhasta inferiors a 10.000€ 200€ 
Per tipus de 10.001€ a 25.000€ 500€ 
Per tipus de 25.001€ a 100.000€ 1.000€ 
Per tipus de 100.001€ a 250.000€ 2.000€ 
Per tipus de 250.001€ a 500.000€ 3.000€ 
Per tipus de subhasta superiors a 500.000€ 5.000€ 

 
3.- Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes al Registre de l’Ajuntament en sobre tancat 

des de l’anunci de la subhasta fins una hora abans del començament d’aquesta. Les esmentades 
ofertes, que tindran caràcter de màximes, seran registrades en un llibre que a l’efecte es portarà 
en l’oficina de recaptació que tramita l’expedient. Aquestes ofertes hauran d’anar 
acompanyades de xec conformat estès a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per l’ 
import del dipòsit. 

4.- Els xecs seran ingressats en el compte que designi l’Ajuntament i es procedirà a la devolució 
dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris un cop conclosa la subhasta. La 
materialització de l’ esmentada devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 

5.- En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués presentat la 
seva oferta en sobre tancat, manifesti per escrit la voluntat de no concórrer en la licitació, es 
procedirà a la devolució del dipòsit en les condicions establertes en el punt 4. 

6.- En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió de 
postures a partir de la segona més alta d’aquells i serà adjudicatària la postura més alta pel tram 
superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes. 
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7.- Quan la mesa hagi de substituir als licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el tram 
establert en aquesta Ordenança i sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva oferta. 

8.- La subhasta es realitzarà amb subjecció als criteris següents: 
a).- En primera licitació, el tipus serà el resultat d’aplicar a la valoració assignada als immobles 

a alienar. En cas d’existir càrregues que hagin accedit al Registre amb anterioritat, servirà 
de tipus per a la subhasta la diferència entre el valor assignat i l’ import d’aquestes 
càrregues, les quals quedaran subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu del remat. 
En cas que les càrregues preferents s’absorbeixen o excedeixen del valor assignat als 
immobles, el tipus serà el corresponent a l’ import dels dèbits. 

b).- En segona licitació el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior. 
c).- Pel cas que les subhastes en primera i segona licitació quedessin desertes o, amb els 

immobles adjudicats no es cobrís el deute i restessin béns per alienar, es continuarà el 
procediment amb l’anunci de venda directa d’aquests béns, a gestionar durant el termini de 
sis mesos des de la data de la celebració de la subhasta. El tipus a aplicar quan els béns 
hagin estat objecte de subhasta en primera licitació, serà el corresponent a aquesta. 

9.- Quan s’hagin celebrat dues licitacions, es podrà procedir a la venda directa mitjançant gestió i 
adjudicació directes en les condicions econòmiques que per cada cas determini la mesa de 
subhasta. Indicativament es fixa en el 33% del tipus de primera licitació, com al tipus a aplicar 
en les vendes per gestió directa quan haguessin resultat desertes les subhastes en primera i 
segona licitació. 

10.- En qualsevol moment abans de l’adjudicació dels béns, els deutors podran alliberar els béns 
embargats pagant la totalitat del deute, el qual inclourà el principal, el recàrrec, els interessos i 
les costes meritades fins al moment i els del procediment posterior. 

11.- Tanmateix, un cop cobert l’ import total del deute amb el producte de l’adjudicació de béns 
efectuada, si s’escau, s’aixecarà l’embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a 
posar a disposició del deutor el saldo que resulti al seu favor. 

  
Article 87. - Tramitació Executiva Especial. Anul·lació de Recàrrecs i Interessos: 
1.- Pels casos, en que l’actual propietari del bé immoble hagi efectuat el canvi de nom per l’exercici 

següent a les oficines municipals i vulgui abonar els rebuts pendents de l’ Impost de Béns 
Immobles de la finca, l’oficina de Recaptació efectuarà el cobrament sense recàrrecs ni 
interessos. Des de l’oficina de recaptació, es procedirà a confeccionar una relació de tributs 
cobrats sense recàrrec ni interessos per aquest concepte i es procedirà a la seva aprovació des 
del departament de rendes.  

2.- En els casos que s’hagin produït errors en les domiciliacions bancàries imputables a 
l’Ajuntament, es procedirà de la mateixa manera que en el punt anterior. 

 
Article 88.- Ajornaments i Fraccionaments: 
 
1.- Sol·licitud: 
1.- L’Administració municipal podrà ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i no 

tributaris, tant en voluntària com en executiva, prèvia sol·licitud dels interessats.  
2.- Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament s’adreçaran a l’Alcalde i es presentaran en el 

Registre General de l’Ajuntament. 
 3.- Els terminis de presentació de les sol·licituds seran els següents: 

a).- Els deutes que es trobin en període voluntari: Dins del termini fixat en el calendari de 
cobrament pel cas de tributs de cobrament periòdic, o dins del termini fixat en l’article 62 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, apartats 2 i 3. 

b).- Els deutes en via executiva: En qualsevol moment anterior a l’acord de l’alienació dels béns 
embargats. 
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4.- La sol·licitud contindrà, necessàriament: 
 

a).- Nom i cognoms, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i domicili del 
sol·licitant. 

b).- Identificació del deute respecte al qual es sol·licita l’ajornament/fraccionament, que haurà 
d’incloure la totalitat del deute en executiva del deutor. 

c).- Terminis i resta de condicions de l’ajornament que es sol·licita, especificant el dia de 
venciment de les quotes podent ser el 5 o 20 de cada mes. 

d).- Causes que motiven la sol·licitud d’ajornament/fraccionament, fonamentant les dificultats 
transitòries de tresoreria mitjançant declaració responsable del deutor formulada en el 
moment de la sol·licitud. 

e).- Garantia que s’ofereix de conforme al que disposa l’article 82 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària i la normativa de recaptació. 

f).- Número de compte bancari per a domiciliar el pagament de les quotes. 

5.- Quan la sol·licitud es presenti en període voluntari, impedirà l’ inici del període executiu, però 
no la meritació de l’ interès de demora. 
 Quan la totalitat del deute ajornat o fraccionat es garanteixi amb aval solidari d’entitat de crèdit 

o societat de garantia recíproca o mitjançant assegurança de caució, l’ interès de demora 
exigible serà l’ interès legal que correspongui fins a la data de l’ ingrés. 

6.- Quan la sol·licitud es presenti en període executiu, l’Administració tributària podrà iniciar o, en 
el seu cas, continuar el procediment de constrenyiment durant la tramitació de l’ajornament o 
fraccionament. No obstant això, se suspendran les actuacions d’alienació dels béns embargats 
fins a la notificació de la resolució denegatòria de l’ajornament o fraccionament. 

7.- Els criteris generals de concessió de l’ajornament són els següents: 
a).- Els deutes es poden ajornar per un període màxim de 12 mesos. 

b).-Els deutes de tributs de meritació periòdica en període voluntari es poden fraccionar en quotes 
mensuals mínimes de 50,00 € per un període màxim de 12 mesos. No s’aprovaran més de dos 
ajornaments/fraccionaments consecutius per al pagament d’aquests deutes. 

c).- La resta de deutes en període voluntari i/o els deutes en període executiu d’import: 

-fins a 3.000,00 € es poden fraccionar en quotes mensuals mínimes de 50,00 € per un període 
màxim de 12 mesos. 

-de 3.000,01 i fins a 6.000,00 € es poden fraccionar per un període màxim de 24 mesos. 

-superior a 6.000,01 € es poden fraccionar per un període màxim de 36 mesos. 

d).- Excepcionalment previ informe dels serveis socials municipals es concediran fraccionaments 
per deutes inferiors als 300,00 €, en quotes mensuals de com a mínim 15,00 € o per períodes de fins 
a 60 mesos. Així mateix, l’alcalde podrà aprovar períodes de fraccionament diferents als 
anteriorment previstos atenent a les circumstàncies especials de la situació que així ho aconsellin. 
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8.- En tots els casos de sol·licitud de fraccionament, s’haurà de satisfer una primera quota inicial 
d’import igual o superior al import de les quotes en que el deute quedarà fraccionat. 
No s’aprovaran mes de dos ajornaments o fraccionament consecutius pel pagament dels deutes en 
voluntària.  
 
Per aquests casos, el contribuent haurà de sol·licitar l’aplicació de la domiciliació en tres terminis o 
l’aplicació de la tarifa plana prevista a  l’art. 66 bis 
 
2.- Garanties: 

1.- La garantia cobrirà l’ import del principal i dels interessos de demora que generi 
l’ajornament, més un 25% de la suma d’ambdues partides. 

2.- S’acceptaran les següents garanties: 
a).- Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’ import del deute i dels interessos de 

demora calculats. L’aval tindrà validesa mentre que no s’hagi ingressat la totalitat del 
deute tributari ajornat o fraccionat més els recàrrecs, interessos, costes i despeses que 
s’hagin acreditat. 

b).- Certificacions d’obra aprovades per l’Ajuntament, per a les quals el pagament quedarà 
retingut mentre no es cancel·li el deute fiançat. 

3.- La garantia s’haurà d’aportar en el termini dels 20 dies següents al de la notificació de l’acord 
de concessió, el qual estarà condicionat a la seva presentació. Transcorregut aquest termini 
sense formalitzar la garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute 
amb els seus interessos i el recàrrec de constrenyiment, sempre que hagi conclòs el període 
voluntari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el 
procediment de constrenyiment. 

4.- Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de valor 
suficient, a judici de la tresoreria municipal, es considerarà garantit el deute i no serà 
necessari aportar nova garantia. 

5.- La devolució de les garanties tributàries i dels preus públics, es realitzarà de forma 
automàtica previ informe de la recaptació municipal de que s’han satisfet els deutes. 

6.- En casos qualificats i excepcionals es podrà adoptar l’acord d’ajornament o fraccionament del 
pagament sense prestació de cap garantia quan el sol·licitant al·legui o justifiqui la 
impossibilitat de prestar-la. Es dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de garantia 
quan els deutes tributaris en el seu conjunt, siguin inferiors a 30.000,00€. 

7.- No s’exigirà garantia quan el sol·licitant sigui una Comunitat Autònoma, Organisme 
Autònom o Corporació local.  

 
3.- Competències: 

1.- La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments és competència de l’Alcalde. 
2.- En la resolució que concedeix ajornaments de pagament s’especificaran els terminis i la 

classe de garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, en el seu cas, la dispensa d’aquesta 
obligació. 

3.- La tramitació de les sol·licituds d’ajornament i fraccionament correspondrà a l’oficina de 
recaptació municipal. 

4.- La resolució de les sol·licituds sobre ajornaments i fraccionaments, tant si és estimatòria com 
si és desestimatòria, es notificarà als interessats per l’òrgan competent, advertint-li dels 
efectes que es puguin produir. 
Contra la resolució denegatòria de la sol·licitud, es podrà interposar recurs de reposició 
davant l’Alcalde en el termini d’un mes comptat des de l’endemà al de la recepció de la 
notificació. 
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Contra la denegació d’aquest recurs es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos, si la resolució fos expressa i en el termini de sis mesos comptats des 
de l’endemà en què el recurs s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu si no hi ha 
resolució expressa. 

5.- La resolució haurà de ser adoptada en el termini de sis mesos a comptar des de el dia en que 
la sol·licitud d’ajornament va entrar en el Registre. 

 
4.- Conseqüències de la manca de pagament: 

1.- En els ajornaments la manca de pagament al seu venciment de les quantitats ajornades 
determinarà: 

a).- Si l’ajornament va ser sol·licitat en període voluntari: S’iniciarà el període executiu i 
s’exigirà el deute aplaçat i els interessos meritats, amb el recàrrec corresponent del 
període executiu. En cas de no efectuar-se el pagament, es procedirà a executar la 
garantia. En cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es seguirà el procediment de 
constrenyiment per a la realització del deute pendent. 

b).- Si l’ajornament va ser sol·licitat en període executiu: Es procedirà a executar la garantia i 
en cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es continuarà el procediment de 
constrenyiment. 

2.- En els fraccionaments, la manca de pagament d’un termini determinarà: 
a).- Si el fraccionament va ser sol·licitat en període voluntari: Per la fracció no pagada i els 

seus interessos meritats, s’expedirà certificació de descobert per a la seva exacció en 
període executiu amb el recàrrec corresponent, concedint-li els terminis reglamentaris de 
pagament dels deutes en període executiu de l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. Si s’incompleix aquesta obligació, es consideraran vençuts 
els restants terminis, exigint-se també en via de constrenyiment, amb execució de la 
garantia i resta de mitjans d’execució forçosa. 

b).- Si el fraccionament va ser sol·licitat en període executiu: Es procedirà a l’execució 
immediata de la garantia i, en el cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es 
continuarà el procediment de constrenyiment. 

 
5.- Interessos de Demora: 

1.- En els supòsits d’ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits en la seva 
totalitat mitjançant aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o 
mitjançant certificat d’assegurança de caució: L’ interès de demora exigible serà l’ interès 
legal, de conformitat amb l’article 26.6 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària i 17 de la Llei General Pressupostària, segons que es tracti de deutes tributaris o 
no tributaris respectivament. 

2.- Es tindran en compte les següents regles: 
a).- El temps de l’ajornament es computa des del venciment del període voluntari fins a 

l’acabament del termini concedit. 
b).- En cas de fraccionament, es computaran els interessos meritats per a cada fracció des del 

venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, havent-se de 
satisfer conjuntament amb l’ esmentada fracció. 

3.- Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat, no es realitzés el pagament s’anul·larà 
la liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment d’efectuar el 
pagament prenent com a base de càlcul el principal. El tipus d’interès a aplicar serà el 
meritat durant el període. 

4.- No s’exigirà interès de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que 
hagin estat sol·licitats en període voluntari en les condicions i terminis previstos per 
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l’Ordenança sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva 
i que el seu pagament total es produeixi en el mateix exercici que la seva meritació. 

 
Article 89.- Prescripció: 
1.- Terminis de Prescripció:  
Prescriuran als quatre anys els següents drets: 

a).- El dret de l’Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació. 
b).- El dret de l’Administració per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i 

autoliquidats. 
c).- El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions 

d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties. 
d).- El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions 

d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties. 
 
2.- Còmput dels Terminis de Prescripció:  
2.1.- El termini de prescripció es començarà a comptar en els diferents casos als que es refereix 

l’apartat anterior d’acord amb el següent: 
En el cas a): Des del dia següent al qual finalitzi el termini reglamentari per presentar la 
corresponent declaració o autoliquidació. 
En el cas b): Des del dia de la meritació del tribut sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 
2.2 d’aquest article. 
En el cas c): Des del dia següent al qual finalitzi el termini per a sol·licitar la corresponent 
devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en defecte de termini, des del dia següent 
al que la devolució es podia demanar; des del dia següent al que es va realitzar l’ ingrés indegut 
o des del dia següent a la finalització del termini per a presentar l’autoliquidació si l’ ingrés 
indegut es va realitzar dins d’aquest termini; o des del dia següent al que adquireixi fermesa la 
sentència o resolució administrativa que declari total o parcialment improcedent l’acte 
impugnat. 
En el supòsit de tributs que gravin una mateixa operació i que siguin incompatibles entre ells, el 
termini de prescripció per sol·licitar la devolució de l’ ingrés indegut del tribut improcedent es 
començarà a comptar des de la resolució de l’òrgan específicament previst per a dirimir quin és 
el tribut procedent. 
En el cas d), des del dia següent al qual finalitzin els terminis establerts per efectuar les 
devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des del dia següent a la data de 
notificació de l’acord on es reconegui el dret a percebre la devolució o el reemborsament del 
cost de les garanties. 

2.2.- El termini de prescripció per a exigir l’obligació de pagament als responsables solidaris es 
començarà a comptar des del dia següent al de la finalització del termini de pagament en 
període voluntari del deutor principal. 
No obstant això, en el cas dels responsables solidaris previstos a l’apartat 2 de l’article 42 de la 
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, aquest termini de prescripció s’iniciarà en 
el moment en el qual es produeixen els fets que constitueixin el pressupost de la responsabilitat. 
Tractant-se de responsables subsidiaris, el termini de prescripció es començarà a computar des 
de la notificació de l’última actuació recaptatòria practicada al deutor principal o a qualsevol 
dels responsables solidaris. 

 
3.- Interrupció dels Terminis de Prescripció: 
3.1.- El termini de prescripció del dret a qual es refereix la lletra a) de l’article 89.1. d’aquesta 

Ordenança s’interromp: 
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a).- Per qualsevol acció de l’Administració tributària, realitzada amb coneixement formal de 
l’obligat tributari, dirigida al coneixement, regularització, comprovació, inspecció, 
assegurament i liquidació de tots o part dels elements de la obligació tributària. 

b).- Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions 
realitzades amb coneixement formal de l’obligat tributari en el curs d’aquestes 
reclamacions o recursos, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció penal o per la 
presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal, així com la recepció de la 
comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la que s’ordeni la paralització del procediment 
administratiu en curs. 

c).- Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari dirigida a la liquidació o 
autoliquidació del deute tributari.  

3.2.- El termini de prescripció del dret a què es refereix la lletra b) de l’article 89.1. d’aquesta 
Ordenança s’interromp: 
a).- Per qualsevol acció de l’Administració tributària, realitzada amb coneixement formal de 

l’obligat tributari, dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tributari. 
b).- Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions 

realitzades amb coneixement formal de l’obligat tributari en el curs d’aquestes 
reclamacions o recursos, per la declaració del concurs del deutor o per l’exercici 
d’accions civils o penals dirigides al cobrament del deute tributari, així com per la 
recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la qual s’ordeni la paralització 
del procediment administratiu en curs. 

c).- Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari dirigida al pagament o extinció del 
deute tributari. 

3.3.- El termini de prescripció del dret a què es refereix la lletra c) de l’article 89.1 d’aquesta 
Ordenança s’interromp: 
a).- Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari que pretengui la devolució, el 

reembors o la rectificació de la seva autoliquidació. 
b).- Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol classe. 

3.4.- El termini de prescripció del dret a què es refereix la lletra d) de l’article 89.1. d’aquesta 
Ordenança s’interromp: 
a).- Per qualsevol acció de l’Administració tributària dirigida a efectuar la devolució o 

reembors. 
b).- Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari per la qual exigeixi el pagament de la 

devolució o el reembors. 
c).- Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol classe. 

3.5.- Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció, llevat el que 
s’estableix en el punt següent. 

3.6.- Quan el termini de prescripció s’hagués interromput per la interposició del recurs davant la 
jurisdicció contenciós - administrativa, per l’exercici d’accions civils o penals, per la remissió 
de tant de culpa a la jurisdicció competent o la presentació de la denúncia davant el Ministeri 
Fiscal o per la recepció d’una comunicació judicial de paralització del procediment, el còmput 
del termini de prescripció s’iniciarà de nou quan l’Administració tributària rebi la notificació 
de la resolució ferma que posi fi al procediment judicial o que aixequi la paralització, o quan 
es rebi la notificació del Ministeri Fiscal retornant l’expedient. Això no serà d’aplicació al 
termini de prescripció del dret de l’Administració tributària per exigir el pagament quan no 
s’hagués acordat la suspensió en via contenciós – administrativa. 

3.7.- Interromput el termini de prescripció per un obligat tributari, aquest efecte s’estén a tots els 
altres obligats, inclosos els responsables. No obstant això, si l’obligació és mancomunada i 
només es reclama a un dels obligats tributaris la part que li correspon, el termini no 
s’interromp per als altres.  
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3.8.- Si existissin diversos deutes liquidats a càrrec d’un mateix obligat al pagament, la interrupció 
de la prescripció només afectarà al deute al qual es refereixi. 

 
4.- Tramitació: 
1.- L’expedient de tramitació de crèdits prescrits serà competència de la Junta de Govern Local, de 

conformitat amb el model que al seu efecte sigui acordat per la mateixa amb respecte als 
criteris continguts en els apartats 1, 2 i 3 del present article. 

2.- En la rendició del Compte General s’adjuntarà informe amb la relació de crèdits prescrits. 
 
5.- Extensió i efectes de la prescripció: 
La prescripció guanyada aprofita per igual a tots els obligats al pagament del deute tributari llevat 
del disposat al punt 3.7 d’aquest article. 
La prescripció s’aplicarà d’ofici i serà declarada pel Tresorer, el qual, anualment instruirà 
l’expedient col·lectiu referit a tots aquells deutes prescrits durant l’any. Aquest expedient, fiscalitzat 
per l’Interventor, es sotmetrà a l’aprovació de l’Alcaldia. 
La prescripció guanyada extingeix el deute tributari. 
 
6.- Efectes de la prescripció en relació a les obligacions formals: 
Les obligacions formals vinculades a altres obligacions tributàries del propi obligat tributari només 
es podran exigir mentre no hagi expirat el termini de prescripció del dret per determinar aquestes 
últimes llevat que la normativa tributària estableixi altre cosa per a determinat supòsits.  
 
Article 90.- Compensació: 
 1.- Es podran compensar els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de gestió 

recaptatòria, tant voluntària com executiva, amb les obligacions reconegudes per part d’aquell i 
a favor del deutor. 

2.- Quan la compensació afecti a deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 
deutor. La presentació de la sol·licitud de compensació en període voluntari impedirà l’ inici 
del període executiu del deute concurrent amb el crèdit ofert, però no la meritació dels 
interessos de demora que puguin procedir, en el seu cas, fins a la data de reconeixement del 
crèdit. 

3.- Quan els deutes estiguin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que es 
practicarà d’ofici i serà notificada al deutor. 

4.- Els obligats tributaris podran sol·licitar la compensació dels crèdits i dels deutes tributaris dels 
que siguin titulars mitjançant un sistema de compte corrent, en els termes que 
reglamentàriament es determinin. 

 
Article 91.- Compensació d’Ofici de Deutes d’Entitats Públiques: 
1.- Els deutes a favor de l’Ajuntament quan el deutor sigui un ens territorial, Organisme Autònom, 

Seguretat Social o Entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi per l’ordenament 
privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini d’ingrés en període 
voluntari. 

2.- El procediment a seguir per aplicar la compensació serà el següent: 
a).- Comprovada per l’oficina de recaptació l’existència de un deute amb l’Ajuntament de les 

esmentades entitats en el punt 1, ho posarà en coneixement de la Tresoreria. 
b).- Si el Tresorer conegués l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores donarà trasllat 

a la secció de gestió tributària amb la finalitat de poder ser redactada la proposta de 
compensació. 
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c).- Adoptat l’acord que autoritzi la compensació per part de l’Alcalde, es comunicarà a l’entitat 
deutora i es procedirà a la formalització d’aquella quan hagin transcorregut quinze sense 
reclam del deutor. 

d).- Quan no fos possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció de deutes entre entitats 
públiques, en no tenir cap crèdit l’Ajuntament a favor de les esmentades entitats, 
s’examinarà per paret de la Tresoreria la naturalesa del deute, del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l’expedient i s’elaborarà per part de la secció de gestió 
tributària proposta d’actuació, que pot ser una de les següents: 
- Sol·licitar a l’Administració de l’Estat o a l’Administració autonòmica que, amb càrrec a 

les transferències que es poguessin ordenar a favor de l’ ens deutor, s’apliqui la retenció 
de la quantitat equivalent a l’ import del deute i sigui posat a disposició de l’Ajuntament. 

- Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació. 
3.- Les actuacions que en el seu cas, s’hagin de portar a terme, seran aprovades per l’Alcalde i de la 

seva resolució se n’efectuarà notificació formal a l’entitat deutora. 
 
Article 92.- Compensació d’Ofici de Deutes d’Altres Creditors: 
1.- Quan un deutor de la Hisenda municipal no comprès entre els assenyalats en l’article anterior, 

sigui a la vegada creditor de la mateixa per un crèdit reconegut, transcorregut el període 
voluntari s’expedirà certificació de descobert i es compensarà d’ofici el deute, més el recàrrec i 
interessos que, en el seu cas, corresponguin, amb el crèdit. La compensació serà notificada a 
l’interessat. 

2.- L’acord d’aprovació d’aquestes compensacions correspondrà a l’Alcalde, previ informe de la 
tresoreria municipal. 

 
Article 93.- Compensació a Instància de l’Obligat al Pagament: 
1.- El deutor que insti la compensació haurà d’adreçar a l’Alcalde, sol·licitud que contindrà: 

 Nom i cognoms, raó social, domicili fiscal i número d’identificació fiscal de l’obligat al 
pagament. 

 Identificació del deute per a la qual es sol·licita la compensació, indicant el seu import, 
concepte i data de venciment del termini d’ingrés en voluntària. 

 Identificació del crèdit reconegut per la Hisenda Pública, a favor del sol·licitant, per el qual 
s’ofereix la compensació, indicant el seu import i concepte. 

 Lloc, data i signatura del sol·licitant. 
2.- Quan la sol·licitud es presenti en període voluntari, si a la finalització de l’aquest termini 

estigués pendent de resolució, no s’expedirà certificació de descobert. 
Quan es presenti en període executiu, es podran paralitzar les actuacions d’alienació dels béns 
embargats fins a la resolució de la sol·licitud. 

3.- S’estableix un termini de deu dies per a la subsanació de defectes en la sol·licitud. 
4.- Si es denega la compensació i aquesta s’hagués sol·licitat en període voluntari, en la notificació 

de l’acord motivat, s’advertirà al sol·licitant que el deute s’ha d’ingressar en els terminis 
generals dels deutes constrenyits (Notificats entre el 1 i 15: Fins el 20 del mateix mes i entre el 
16 i l’últim del mes: Fins el dia 5 del mes següent). Transcorregut aquest termini, si no es 
produeix l’ ingrés, s’exigirà el deute pendent per la via de constrenyiment.  

5.- Si la compensació s’hagués sol·licitat en període executiu i es denega, continuarà el procediment 
de constrenyiment. 

6.- La resolució s’haurà d’adoptar en el termini de sis mesos comptats des de el dia d’entrada de la 
sol·licitud, transcorregut el qual s’ha d’entendre desestimada. 

 
Article 94.- Crèdits Incobrables: 
1.- Situació d’Insolvència: 
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1.1.- Són crèdits incobrables els que no es poden fer efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria a causa de resultar fallits els obligats al pagament i la resta de responsables si 
existissin. 

1.2.- Quan s’hagin declarat fallits tots els obligats al pagament, es declararan provisionalment 
extingits els deutes, en tant no es rehabilitin dins del termini de prescripció si es té 
coneixement de la solvència d’algun obligat al pagament. El deute quedarà definitivament 
extingit si no s’hagués rehabilitat dins d’aquest termini. 

1.3.- Declarat fallit un deutor, els crèdits contra el mateix i de venciment posterior, seran donats 
de baixa mitjançant referència a l’ esmentada declaració, si no existeixen altres obligats o 
responsables.  

1.4.- Als efectes de declaració de crèdits incobrables, el responsable de l’oficina de recaptació 
documentarà degudament els expedients, formulant proposta la qual, amb la conformitat del 
tresorer, es remetrà al corresponent òrgan gestor del tribut. Conjugant els criteris de legalitat 
procedimental amb els d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla a 
continuació la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable, en funció de la quantia dels mateixos. 

1.5.- No s’embargaran els béns o drets pels quals es presumeix que resultaria un rendiment 
insuficient per a la cobertura del cost de la seva realització. 

 
2.- Criteris aplicables en les propostes de declaració de crèdits incobrables amb antiguitat superior a 

dos anys: 
2.1.- Expedients per deutes acumulats d’import inferior o igual a 120,00 € de principal: 

Es formularà proposta en qualsevol dels següents casos: 
a).- Quan intentada la notificació en tots els domicilis que figurin en els padrons i en el 

domicili que consta en el padró d’habitants resulti deutor DESCONEGUT. 
b).- Quan intentada la notificació en els domicilis assenyalats en l’apartat a) resulti ABSENT, 

sempre que no consti el N.I.F. 
c).- Quan disposant del NIF del deutor, s’ha intentat la notificació en la forma i amb el 

resultat assenyalats en l’apartat b) i també s’ha intentat l’embargament de fons en 
diferents entitats bancàries amb resultat NEGATIU. 

Pels casos de liquidacions de les quals en resultin deutes inferiors a 60,00 €, en ser 
considerada insuficient aquesta quantitat per a la cobertura del cost que la seva recaptació 
representa, s’anul·laran i seran baixa en comptabilitat. Si formen un expedient conjunt 
d’import superior a 120,00 € s’aplicaran els criteris establerts a l’apartat anterior. 

2.2.- Expedients per deutes acumulats d’import superior a 120,00 € i inferior o igual a 360,00 € 
de principal. 
Es formularà proposta en qualsevol dels següents supòsits: 
a).- Quan: 

 S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats en el punt 1, a) amb resultat de 
desconegut o absent. 

 S’ha publicat en el BOP. 
 No es disposa de NIF. 
 No s’ha satisfet el deute ni s’ha conegut cap nou element. 
 No figura com a subjecte passiu en el padró d’ IBI, IAE i IVTM. 

b).- Quan: 
 S’ha intentat la notificació pels mitjans i amb el resultat assenyalat en l’apartat a) 

anterior. 
 Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en distintes entitats 

bancàries amb resultat negatiu. 
c).- Quan: 
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 S’ha practicat notificació vàlida. 
 L’embargament de fons en diferents entitats és negatiu. 
 L’embargament de salaris no és possible. 
 L’embargament de vehicles és negatiu. 

2.3.- Expedients per deutes acumulats d’import superior 360,00 € de principal 
Es formularà proposta quan es donin totes les condicions de qualsevol dels següents 
supòsits: 
a).- Quan: 
 S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats en el punt 2.1 a) amb resultat de 

desconegut o absent. 
 S’ha publicat en el BOP. 
 No es disposa de NIF, constant certificació negativa de l’Ajuntament. 
 No s’ha satisfet el deute ni s’ha conegut cap nou element. 
 No figura com a subjecte passiu en el padró d’ IBI, IAE i IVTM. 
 No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor. 

b).- Quan: 
 S’ha intentat la notificació per els mitjans i amb el resultat assenyalat en l’apartat a) 

anterior. 
 Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en diferents 

entitats bancàries amb resultat negatiu. 
 S’ha intentat l’embargament de salaris amb resultat negatiu. 
 No figura com a subjecte passiu en el padró de l’ IBI, IAE i IVTM. 
 No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor. 

c).- Quan: 
 S’ha practicat notificació vàlida. 
 Disposant del NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en diferents 

entitats bancàries amb resultat negatiu. 
 L’embargament de fons en diferents entitats és negatiu. 
 L’embargament de salaris no és possible. 
 No figura com a subjecte passiu de l’ IBI, IAE i IVTM. 
 No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor. 
 S’ha investigat en el Registre Mercantil amb resultat negatiu. 

Aquestes quanties únicament podran ser revisades en la forma prevista en l’article 16 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
En la tramitació dels expedients de crèdits incobrables per multes de circulació, es seguiran 
els procediments establerts a l’article 57 de la present Ordenança. 

 
3.- Tramitació: 

3.1.- L’expedient de la tramitació dels crèdits incobrables serà competència de la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el model que al seu efecte sigui acordat per la mateixa 
amb respecte als criteris continguts en els apartats 1 i 2 del present article. 

3.2.- En la rendició del Compte General s’adjuntarà informe amb la relació de crèdits 
incobrables corresponents a exercicis tancats. 

 
4.- Efectes: 

4.1.- La declaració de crèdits incobrables motivarà la baixa en comptes de crèdit, encara que no 
impedeix l’exercici de les accions contra qui procedeixi en tant no s’extingeixi l’acció 
administrativa per al seu cobrament. 
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4.2.- L’òrgan gestor del tribut vigilarà la possible solvència sobrevinguda als obligats i 
responsables declarats fallits. 

 
CAPÍTOL X. INSPECCIÓ 

 
Article 95.- Inspecció Municipal: 
 1.- Constitueixen la inspecció tributària d’aquest ajuntament els òrgans de l’Administració 

Municipal o d’altre ens supramunicipal al qual s’hagi delegat aquesta facultat, els quals tenen 
encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels obligats tributaris amb la finalitat 
de verificar el compliment exacte de les seves obligacions i deures envers la Hisenda Pública 
municipal, i procedir, si s’escau, a la regularització corresponent.  

 2.- Pel cas de la inspecció de l’ Impost d’Activitats Econòmiques l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols té delegada la Inspecció per part del Ministeri d’Economia i Hisenda des del 28 de 
desembre de 1994. Des del 4 de maig de 1998 té signat un conveni de col·laboració amb les 
tasques de inspecció amb la Diputació de Girona. 

3.- Pel cas de la inspecció de l’ Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols té signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, a 
través del seu organisme autònom XALOC. 

4.- Pel cas de la inspecció de la taxa d’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols té signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, a 
través del seu organisme autònom XALOC. 

 
Article 96.- Funcions de la Inspecció:  
Correspon a la Inspecció tributària municipal: 

a).- La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que ignori l’Administració 
municipal.  

b).- La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant la seva anàlisi i avaluació en els 
seus distints règims de determinació o estimació, i la comprovació de les declaracions o de 
les declaracions - liquidacions per tal de determinar-ne la seva veracitat i la correcta 
aplicació de les normes i establir l’ import dels deutes tributaris corresponents. 

c).- Comprovar l’exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions - documents 
d’ingrés.  

d).- Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i 
investigació. 

e).- Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres Òrgans de l’Administració 
municipal, aquelles actuacions inquisitives o d’informació que s’hagin d’efectuar prop dels 
particulars o d’altres organismes que directament o indirectament condueixin a l’aplicació 
dels tributs.  

f).- La informació als subjectes passius i a altres obligats tributaris sobre les normes fiscals 
vigents en aquest municipi i de l’abast dels drets i obligacions que se’n deriven. 

g).- Les altres funcions que, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li encomanin. 
 
Article 97.- Personal Inspector: 
Les actuacions derivades de les funcions assenyalades a l’article 95.2, es realitzaran per part del 
personal del XALOC i l’Interventor de l’Ajuntament farà les funcions d’Inspector cap. Per la resta 
d’actuacions d’inspecció delegades, actuarà com a personal inspector els òrgans competents de les 
entitats supramunicipals que exerceixen la delegació. 
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Article 98.- Classes d’Actuacions:  
 1.- Les actuacions inspectores podran ser: 

a).- De comprovació i investigació. 
b).- D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c).- De valoració.  
d).- D’informe i assessorament. 

2.- Els contribuents tenen dret a ser informats a l’ inici de les actuacions de comprovació i 
investigació portades a terme per la inspecció dels tributs sobre la naturalesa i l’abast de les 
mateixes, així com dels seus drets i obligacions en el curs de les esmentades actuacions. 

 
Article 99.- Liquidacions Tributaries Derivades de les Actes d’Inspecció: 
1.- Correspondrà a l’Alcaldia dictar els actes administratius de liquidació tributària que procedeixin 

com a conseqüència de les actuacions de la inspecció. 
2.- Els recursos de reposició que procedeixin, es presentaran davant l’Òrgan que ha dictat l’acte, de 

conformitat amb el que es disposa a l’article 14 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. 

 
Article 100.- Actes i Documents: 
L’Alcaldia, l’òrgan en el qual delegui o l’ ens supramunicipal delegat, establirà els models d’actes i 
altres documents necessaris per a la inspecció tributària municipal. 
  
Article 101.- Entrada i Reconeixement de Finques: 
 
Correspondrà a l’Alcalde o President de l’ ens supramunicipal delegat expedir i signar l’autorització 
escrita referit en l’apartat 2 de l’article 39 del Reglament General d’Inspecció Tributària. 
 
Article 102.- Plans d’Inspecció: 
1.- L’Alcaldia o òrgan en qui delegui, dins l’àmbit de les seves competències, o si s’escau, l’ ens 

supramunicipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d’aquest municipi, sens 
perjudici de les fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, es 
puguin establir amb l’Administració de l’Estat, de la Generalitat o d’altres Administracions 
Tributàries. 

2.- Correspondrà a l’Alcaldia o òrgan en qui delegui l’aprovació dels plans municipals d’inspecció i 
d’altres fórmules de col·laboració que es puguin establir.  

 
Article 103.- Infraccions i Sancions Tributàries: 
1.- Són infraccions tributàries, les accions o omissions doloses o culposes en qualsevol grau de 

negligència que estiguin tipificades i sancionades com a tals a la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària o a una altra llei. 

2.- Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa el Títol IV de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la resta de normes tributàries.  

3.- Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l’article 
35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que realitzin les accions o 
omissions tipificades com a infraccions a les lleis, i en particular: 

a).- Els contribuents i els substituts dels contribuents. 
b).- Els retenidors i els obligats a ingressar a compte. 
c).- La societat dominant en el règim de declaració consolidada. 
d).- Les entitats en règim de transparència fiscal. 
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e).- Els obligats a subministrar informació o a prestar col·laboració a l’Administració 
Tributària, de conformitat amb el que estableixen els articles 93 i 94 de la Llei 58/2003 de 
17 de desembre, General Tributària i les normes reguladores de cada tribut. 

f).- El representant legal dels subjectes obligats que no tinguin capacitat d’obrar.  
 
Article 104.- Infraccions Tributàries: 
Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
Les infraccions tributàries es qualificaran com lleus, greus o molt greus d’acord amb el que es 
disposa als articles 191 a 206 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Article 105.- Sancions Tributàries: 
Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i, quan 
procedeixi, de sancions no pecuniàries de caràcter accessori. 
Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional. 
L’ import de la sanció tributària que s’hagi d’ingressar per la comissió de qualsevol infracció 
tributària, un cop aplicada, en el seu cas, la reducció per conformitat a la qual es refereix la lletra b) 
de l’apartat 1 de l’article 188 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, es reduirà 
en el 25 per cent si concorren les següents circumstàncies: 

a).- Que es realitzi l’ ingrés total de l’ import restant de la referida sanció en període voluntari 
sense haver presentat sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament. 

b).- Que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. 
 
Article 106.- Remissió Normativa: 
Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció tributària 
municipal, s’ajustaran al que estableix la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, la 
Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei General Tributària  i la normativa 
reglamentària dictada en el seu desenvolupament i les altres normes que resultin d’aplicació, dins de 
l’àmbit de les seves competències. 
 
Disposició Addicional Primera: 
1.- De conformitat amb el que disposen els articles 7 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 

46 de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’Ajuntament podrà delegar en el Consell 
Comarcal les seves facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sens perjudici 
de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d’altres 
administracions públiques. 

2.- Correspon al Ple adoptar l’acord de delegació, que haurà de fixar el seu abast i contingut. 
3.- Acceptada la delegació per part de l’ ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant 

edictes que es publicaran al BOP i al DOGC, per a general coneixement. 
4.- Per a l’exercici de les facultats delegades s’haurà d’ajustar als procediments, tràmits i mesures 

en general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i supletòriament la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’ ens delegat i supletòriament la 
present Ordenança, a més de les normes reglamentàries que siguin d’aplicació. 

  
Disposició Addicional Segona: 
L’Ajuntament liquidarà un 10% en concepte de premi de cobrament sobre el total dels recursos 
recaptats per compte d’altres ens públics. A més a més, retindrà un 5% sobre el total recaptat, per 
fer front a les possibles devolucions d’ingressos indeguts que es pugin produir durant l’exercici, 
llevat que existeixi algun conveni signat que reguli una altra cosa.  
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Disposició Addicional Tercera: 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altres normes de rang 
legal que afectin a la redacció d’aquesta Ordenança, seran d’aplicació automàtica. 
 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la 
seva modificació o la seva derogació expressa. 
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ANNEX.- CATEGORIES FISCALS 
CLASSIFICACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
Via Pública Tram Categoria 

- Abat Suñer, C/ Tota la via pública C 
- Agaró, C/ Tota la via pública C 
- Agustí Casas i Vinyals, C/ Tota la via pública D 
- Alabrich, Pl/ Tota la via pública D 
- Algavira, C/ Del núm. 1 al 9 i del 2 al 10 C 
- Almeria, C/ Del núm. 69 al 89 D 
- Anselm Clavé, C/ Tota la via pública A 
- La Rambla, Rb/ Tota la via pública A 
- Balears, Av/. Tota la via pública D 
- Bourg de Péage, C/ Tota la via pública D 
- Bujonis, C/ Tota la via pública E 
- Bujonis, Zn. Comercial Tota la via pública D 
- Bujonis, Zn. Ind. Tota la via pública E 
- Caleta, Camí Tota la via pública C 
- Call, C/ Tota la via pública B 
- Call, Tr/ Tota la via pública B 
- Callao, C/ Tota la via pública C 
- Canàries, Av/ Tota la via pública D 
- Castellar, C/ Tota la via pública C 
- Canigó, C/ Tota la via pública D 
- Catalunya, Av/. Tota la via pública D 
- Ceuta, Pl/ Tota la via pública D 
- Club Nàutic Tota la via pública A 
- Colon, C/ Tota la via pública A 
- Consolat, C/ Tota la via pública C 
- Creu, C/ Del núm. 1 al 31 i del 2 al 30 A 
- Cúbies, C/ Tota la via pública D 
- Demazel, C/ Tota la via pública C 
- Doctor Josep Trueta, C/ Tota la via pública D 
- Dos de Maig, C/ Tota la via pública D 
- East Grinstead, C/ Tota la via pública C 
- Empordà, Pl/ Tota la via pública D 
- Enamorats, C/ Tota la via pública D 
- Enric Hériz, C/ Tota la via pública D 
- Eres, C/ Tota la via pública D 
- Especiers, C/ Tota la via pública A 
- Estret, C/ Tota la via pública A 
- Europa, Av/ Tota la via pública D 
- Ferran Agulló, Pl/ Tota la via pública A 
- Fondo, Camí Tota la via pública C 
- Forn Vell , C/ Tota la via pública C 
- Fortim, Pg/ Tota la via pública A 
- Garbí, C/ Tota la via pública C 
- Generalitat, Rb/ Tota la via pública D 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                          Ordenances Fiscals – 2021 
 

 

Annex.- Categories Fiscals Vies Públiques 2020    58 
 

 
Via Pública Tram Categoria 

- Geroni Basart, Pl/ Tota la via pública C 
- Girona, C/ La resta de la via pública D 
- Girona, Pl/ Tota la via pública D 
- Girona, C/ Del núm. 1 al 19 i del 2 al 26 B 
- Girona, Ct/. Dels núm. 39 i 44 al Final D 
- Girona, Ct/.  Del núm. 1 al 37 i del 2 al 42 B 
- Gravina, C/  Tota la via pública D 
- Guíxols, Bx/ Tota la via pública A 
- Guíxols, Pg/ Tota la via pública A 
- Horitzó, C/   Tota la via pública C 
- Hospital, C/   Tota la via pública A 
- Indústria,C/ Del núm. 1 al 57 i del 2 al 58 D 
- Jaume I, Av/.  Tota la via pública C 
- Jecsalis, C/   Tota la via pública C 
- Joan Bordas, Rb/ Tota la via pública D 
- Joan Casas, Ronda Tota la via pública D 
- Joan Goula, C/  Tota la via pública A 
- Joan Maragall, C/ Del núm. 43 al 81 i del 42 al 84 D 
- Joan Maragall, C/  Del núm. 1 al 41 i del 2 al 40 B 
- Jonh Langdon Davies, C/ Tota la via pública C 
- Josep Amat, C/   Tota la via pública C 
- Juli Garreta,  Jardins  Tota la via pública A 
- Juli Garreta, Av/   Tota la via pública A 
- Lleida, C/ Del núm. 61 al 65 i del 72 al 84 D 
- Lluís Esteva i Cruañas, Pl/ Tota la via pública C 
- Major, C/  Tota la via pública A 
- Mall, C/ Del núm. 1 al 27 i del 2 al 24 B 
- Mar, Pg/ Tota la via pública A 
- Martí Sureda, Av/  Tota la via pública E 
- Mas Trempat, Ct/. De Ctra. De Girona al C/Agustí Casas i Vinyals D 
- Del Mercat 1 d’octubre de 

2017 , Pl/ 
Tota la via pública A 

- Mindelheïm, C/  Tota la via pública C 
- Miquel Murlà, Pl/  Tota la via pública D 
- Mn. Jacint Verdaguer, C/ Tota la via pública A 
- Monestir, C/ Tota la via pública C 
- Monestir, Pl/ Tota la via pública A 
- Montjoi, C/ Tota la via pública C 
- Notaria, C/ Tota la via pública A 
- Pablo Picasso,  C/  Tota la via pública C 
- Palamós, Ct/. Dels núm. 71 i 80 al Final D 
- Palamós, Ct/.  Del núm. 1 al 69 i del 2 al 78 B 
- Pau Casals, Pl/ Tota la via pública C 
- Pedralta, Ct/ de Tota la via pública E 
- Planetes, C/ Tota la via pública C 
- Ponent, Ronda Tota la via pública D 
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- Port Salvi, C/  Tota la via pública C 
- Portalet, Rb/ Tota la via pública A 
 

Via Pública Tram Categoria 
   

- President Irla, Pg . Marít. Tota la via pública A 
- Prior, C/ Tota la via pública C 
- Raig, C/ Tota la via pública C 
- Raig, Tr/ Tota la via pública C 
- Riera, Tr/ Tota la via pública C 
- Rius i Calvet, Pg/ Tota la via pública A 
- Ronda Nord Tota la via pública D 
- Rosa dels Vents, C/  Tota la via pública C 
- Rufo, C/ Tota la via pública D 
- Rutlla, C/ Tota la via pública B 
- S’Agaró, Av/ Tota la via pública C 
- S'Adolix, C/  Tota la via pública C 
- Salvador Espriu, Pl/ Tota la via pública D 
- Sant Antoni, C/   Tota la via pública A 
-  Sant Domènech, C/  Del núm. 1 al 43 i del 2 al 36 A 
- Sant Elm , C/ Tota la via pública C 
- Sant Elm, Av/  Tota la via pública C 
- St. Feliu a St. Pol, Ct/.   Tota la via pública C 
- Sant Joan, C/  Tota la via pública A 
- Sant Joan, Placeta Tota la via pública A 
- Sant Llàtzer, Cr/ Tota la via pública C 
- Sant Llorenç, C/   Tota la via pública A 
- Sant Pere, C/  Tota la via pública A 
- Sant Pere, Pl/ Tota la via pública A 
- Sant Pol , Riera   Tota la via pública C 
- Sant Pol, Pg/   Tota la via pública A 
- Sant Ramon, C/   Del núm. 1 al 49 i del 2 al 34 B 
- Sant Roc, C/   Tota la via pública C 
- Saragossa, Av/ Tota la via pública D 
- Schwaz, C/ Tota la via pública C 
- Taper, C/ Tota la via pública E 
- Terol, Pl/ Tota la via pública D 
- Tetuan, Pl/ Tota la via pública D 
- Trefinaire, C/ Tota la via pública E 
- València, C/ Del núm. 33 al 47 i del 44 al 54 D 
- Vall d’Aro, Av/ Tota la via pública C 
- Verbània, C/   Tota la via pública C 
- Voltes, C/ Tota la via pública A 
- Zamenof, C/   Tota la via pública B 
- Resta de Vies Públiques  E 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
 

REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
Article 1.- Fonament Legal: 
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació 
al 4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 
6.1 i 8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 15 al 19 i 60 al 77 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Real 
Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març pel que se aprova el text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari. 
 
Article 2.- Fet Imposable: 
1.-  Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents drets sobre els béns de 

naturalesa rústica i urbana i sobre els immobles de característiques especials 
a).-  D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a 

què estiguin afectes. 
b).-  D’un dret real de superfície. 
c).-  D’un dret real d’usdefruit. 
d).-  D’un dret real de propietat. 

2.-  La realització del fet imposable que correspongui entre els definits en l’apartat anterior per 
l’ordre que s’hi estableix determinarà la no subjecció de l’immoble a la resta de modalitats 
s’hi preveuen. 

3.-  A efectes d’aquest impost tindrà la consideració de béns immobles rústics, de béns 
immobles urbans i d’immobles de característiques especials, els definits amb aquesta 
terminologia a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

4.-  En cas de què un mateix immoble es trobi localitzat a diferents termes municipals 
s’entendrà, a efectes d’aquest impost, que pertanyi a cadascun d’ells per la superfície que 
ocupi en el respectiu terme municipal. 

5.-  No estaran subjectes a aquest impost: 
Les carreteres, camins i resta de vies terrestres i el béns de domini públic marítim - terrestre i 
hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 
Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguin ubicats: 
a).- Els de domini públic afectes a l’ús públic. 
b).- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, 

excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 
c).- Els béns Patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant 

contraprestació. 
6.-  Aquest impost grava el valor dels bens immobles a què es refereixen els apartats anteriors.  
 
Article 3.- Subjecte Passiu: 
1.-  Són Subjectes Passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ostentin la titularitat del dret 
que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer un major 
cànon. 
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2.-  El que es disposa en l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del 
Subjecte Passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret 
comú. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’ impost als qui, no reunits 
la condició Subjectes Passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns 
demanials o patrimonials.  
Igualment el Substitut del Contribuent podrà repercutir sobre la resta de concessionaris la 
part de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer 
cadascun d’ells. 

 
Article 4.- Responsables: 
1.-  En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, els 

adquirents respondran amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris. 
2.- En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d’usdefruit o de superfície sobre 

els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari respondrà del pagament dels 
deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost.  

3.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 
d’una infracció tributària o que colꞏlaborin a cometre-la.  

4.- En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l’article 79 
de la Llei General Tributària. A aquests efectes, els notaris solꞏlicitaran informació 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles 
associats al immoble que es transmet. 

5.- Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives 
participacions, els coparticeps o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
Llei General Tributària si figuren inscrits al Cadastre Immobiliari. En cas de no figurar 
inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas. 

 
Article 5.- Exempcions: 
1.- Gaudiran d’exempció els béns següents:  

a).- Els que, essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 
Locals, que estiguin directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i 
penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional. Igualment els Centres 
Sanitaris Públics, sempre que estiguin afectats als seus fins específics. 

b).- Els monts poblats amb espècies de creixement lent, de titularitat pública o privada en el 
sentit previst a l’article 62.1.f) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  

c).- Així mateix, els monts no previstos a l’apartat anterior, respecte a la part repoblada de les 
finques en els termes establerts a l’article 62.2.c) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  

d).- Els de l’Església Catòlica, en els termes de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 
sobre afers econòmics.  

e).- Els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, amb les que 
s’estableixin els acords de cooperació que preveu l’article 16 de la Constitució, en els 
termes del corresponent acord.  

f).- Els que siguin propietat de la Creu Roja Espanyola.  
g).- Els que siguin propietat de Governs estrangers i estiguin destinats a la seva representació 

diplomàtica o consular o als seus organismes oficials, sempre que hi hagi reciprocitat o 
d’acord amb els Convenis Internacionals en vigor.  
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h).- Els que pertanyin a Organismes o Entitats que gaudeixin de l’exempció d’acord amb els 
Convenis Internacionals en vigor.  

i).- Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a 
l’explotació de les esmentades línies. En conseqüència, no estaran exempts els 
establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a 
vivendes dels treballadors, les oficines de la Direcció ni les instalꞏlacions fabrils.  

j).- Els béns de naturalesa urbana que tinguin una base imposable inferior a 600,00 euros, i els 
béns de naturalesa rústica, quan la base imposable de la totalitat de béns rústics d’un 
mateix subjecte passiu sigui inferior a 3.000,00 euros. Aquests límits queden subjectes a 
les modificacions que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada any pugui 
establir 

2.- Tanmateix, prèvia solꞏlicitud per part del subjecte passiu, estaran exempts: 
a).- Els que hagin estat declarats, de forma expressa i individualitzada, monument o jardí 

històric d’interès cultural en els termes previstos a l’article 62.2.b) del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

b).- Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, sempre que mantinguin 
la seva condició de centres total o parcialment concertats.  

c).- Les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública que compleixin amb els 
requisits establerts en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.  

Les exempcions han de ser solꞏlicitades pel subjecte passiu de l’impost que, en tot cas, no pot 
alꞏlegar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.  

3.- L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la 
solꞏlicitud i no pot tenir caràcter retroactiu.  

 
Article 6.- Valor Cadastral, Base Imposable i Base Liquidable: 
1.- El valor cadastral dels béns immobles estarà integrat pel valor cadastral del sòl i el valor 

cadastral de les construccions, i es calcularà per la Direcció General de Cadastre d’acord 
amb el que disposa el Real Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març pel que se aprova el text 
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i els articles 67 a 70, inclosos, del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals , i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.  

2.- La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, 
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació d’acord amb les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari.  

3.- Pel exercici 2016 i successius: 
a).- La base imposable de l’impost sobre bens immobles de naturalesa urbana serà l’import 

del Valor cadastral dels esmentats béns segons les dades que consten a la Gerència de 
Cadastre a les  quals s’aplicarà el coeficient previst a l’art. 32.2 de la Llei del Cadastre 
Immobiliari amb els imports que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’exercici 2016. 

b).- Si, en els exercicis successius, no s’apliquessin els coeficients previstos en l’art 32.2 de la 
Llei del Cadastre, la base imposable de l’impost sobre bens immobles de naturalesa urbana 
serà el valor cadastral dels bens segons les dades que consten a Gerència de Cadastre. 

4.- La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció 
a que es refereixen els articles 67 a 70 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Article 7.- Tipus de Gravamen, Quota Íntegra i Quota Líquida: 
1.- El tipus de gravamen pels bens immobles de naturalesa urbana serà del 1,03 %.  
2.- El tipus de gravamen pels bens immobles de naturalesa rústega serà del 0,72% 
3.- La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 

gravamen.  
4.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions 

previstes legalment. 
 
Article 8.- Bonificacions a la Quota Integra: 
1.- Bonificacions obligatòries: 
Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de les bonificacions previstes, les 
solꞏlicituds per acollir-s’hi hauran de ser presentades a l’Administració municipal, davant la qual 
caldrà indicar les circumstàncies que les originin o justifiquin.  
a).- Gaudiran d’una bonificació d’un 50% en la quota íntegra de l’impost les noves 

construccions, que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària, 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 el qual s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament de les mateixes, sempre 
que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, 
en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 
Quan sobre els immobles objecte de bonificació s’hi construeixin habitatges de protecció 
oficial, la bonificació passarà a ser del 90%. En aquest cas però,  caldrà que un mínim del 
80% dels habitatges siguin protegits. 
Per poder gaudir de la bonificació a la quota prevista al paràgraf anterior, caldrà que els 
interessats presentin la corresponent declaració tributària en el termini de dos mesos abans 
del començament de les obres, i a la vegada acreditin els següents extrems: 
 Que les noves construccions constitueixin l’objecte de les empreses, mitjançant fotocòpia 

dels seus estatuts socials, Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent o qualsevol 
altre mitjà de prova. 

 Certificació de que els immobles de què es tracti no figurin entre els béns de 
l’immobilitzat de les empreses promotores, mitjançant el balanç de situació tancat el 31 
de desembre de l’últim exercici, certificació del censor jurat de comptes o qualsevol altre 
mitjà de prova. 

 Un cop solꞏlicitada la bonificació, els interessats hauran d’acreditar la data de l’inici de 
les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, mitjançant certificació del seu 
Tècnic Director, visat pel Colꞏlegi Oficial competent. 

 Aquesta bonificació serà incompatible amb qualsevol altre bonificació prevista a 
l’ordenament jurídic vigent. 

b).- Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes 
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció 
oficial, i les que resultin equiparables d’acord amb la normativa autonòmica. Aquesta 
bonificació es concedirà a solꞏlicitud de l’interessat, la qual es podrà fer en qualsevol 
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de la seva durada i serà 
efectiva, donat el cas, des del període següent al que es va demanar. 

2.- Bonificacions potestatives: 
Les bonificacions han de ser  solꞏlicitades pel subjecte passiu de l’impost que, en tot cas, no pot 
alꞏlegar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.  
L’efecte de la concessió de bonificacions comença a partir de l’exercici següent a la data de la 
solꞏlicitud i no pot tenir caràcter retroactiu.  
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a).- Podran gaudir d’una bonificació del 90% en la quota íntegra de l’ impost, els subjectes 
passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses o monoparentals. Aquesta 
bonificació es limita a l’immoble que sigui la residència habitual de la família nombrosa o 
monoparental, i sempre que els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 2,8 de 
l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència publicat per la Generalitat de Catalunya)  i que 
cap membre de la unitat de convivència sigui propietari d’altres béns immobles, ni de saldos 
bancaris dels quals, la suma del saldo mig ponderat anual de tots els comptes, superi 2,7 
vegades l’ IRSC anual. 
En la corresponent solꞏlicitud de bonificació, el subjecte titular de la família nombrosa haurà 
d’acreditar el compliment d’aquests requisits mitjançant la presentació dels següents 
documents: 

a).- Últim rebut d’Impost sobre Béns Immobles 
b).- Certificat del Padró Municipal 
c).- Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya 
d).- Declaració d’ingressos de l’any anterior, sigui a través de la Declaració de Renda o 

presentant l’autorització de tots els membres majors de 16 anys que composen la 
unitat de convivència per tal que l’Ajuntament pugui solꞏlicitar el certificat d’ingressos 
a l’Agència Tributària de l’últim exercici de què disposi, certificats de béns i de saldos 
bancaris de tots els membres de la unitat de convivència. 

Les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació estaran obligats a notificar qualsevol 
canvi en les circumstàncies que varen motivar el seu atorgament: canvi d’habitatge, canvi 
del nombre de membres que integren la unitat de convivència o increment dels ingressos 
econòmics per sobre de 2,8 vegades l’IRSC  anual. 
Aquesta bonificació es solꞏlicitarà anualment per l’interessat en instància adreçada a 
l’Alcalde i acompanyada de la documentació acreditativa assenyalada. El Departament de 
Serveis Socials de l’Àrea de Benestar Social tramitarà i gestionarà l’expedient administratiu 
mitjançant proposta a l’Alcaldia. 
Aquesta bonificació és compatible amb la resta de bonificacions establertes en aquesta 
ordenança, sense superar mai el màxim de la quota íntegra de l’Impost. 

b).- Es concedirà, durant els tres anys següents a la instalꞏlació de sistemes per l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquella sigui compatible amb les normes 
urbanístiques del Pla General, una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’ Impost sobre 
Béns Immobles corresponent a l’habitatge en el què es faci la instalꞏlació. L’ esmentada 
bonificació del 50% en la quota íntegra de l’ Impost sobre Béns Immobles, es concedirà 
durant els 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la instalꞏlació en el cas d’instalꞏlació 
de sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instalꞏlació de plaques 
fotovoltaiques. 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, amb la solꞏlicitud s’haurà d’adjuntar una separata del 
projecte de construcció, relativa al sistema d’aprofitament tèrmic instalꞏlat, en el qual, el 
tècnic competent o empresa autoritzada per a la instalꞏlació, signi que la instalꞏlació ha estat 
projectada per a cobrir un mínim del 60% de la demanda energètica d’aigua calenta 
sanitària. 
Aquesta bonificació no serà aplicable en aquells projectes pels quals la legislació 
autonòmica prevegi l’obligatorietat de la instalꞏlació de sistemes d’aprofitament tèrmic en 
les noves construccions. 
Per Decret de l’Alcaldia es desenvoluparan els requisits necessaris per poder gaudir de la 
bonificació assenyalada en aquest article pels casos que es trobin fora de l’àmbit d’aplicació 
de l’ esmentat decret de la Generalitat. 
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c).- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles 
d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari.  

d).- Un cop transcorregut el termini de tres anys de la bonificació prevista a l’article 8.1.b 
d’aquesta ordenança, sempre i quan concorrin els requisits establerts, els habitatges de 
protecció oficial gaudiran de les següents bonificacions: 

 Un 40% de la quota de l’impost el 4rt exercici següent. 
 Un 30% de la quota de l’impost el 5è exercici següent. 
 Un 20% de la quota de l’impost el 6è exercici següent. 
 Un 10% de la quota de l’impost el 7è exercici següent. 

e).- Podran gaudir d’una bonificació de fins el 95% de la quota íntegra de l’impost, els immobles  
en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquin tal declaració. 
S’entendrà d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, prèvia 
declaració del Ple, la cessió gratuïta de l’ús d’immobles d’ús residencial que l’Ajuntament 
destini a usos socials i públics, per part de persones físiques o jurídiques propietàries: 

1.-A la borsa d’habitatges de lloguer social que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge. 
2.-Al projecte d’habitatges d’inclusió que gestiona l’àrea d’acció social de l’Ajuntament. 
3.-Al fons d’habitatges de lloguer a la Generalitat de Catalunya. 
4.-Al Fondo Social de Viviendas previst al RDL 27/2012. 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
correspon prendre-la al Ple de la Corporació prèvia solꞏlicitud del subjecte passiu. La 
proposta a Ple de la solꞏlicitud haurà d’anar informada pels serveis tècnics municipals.  
La declaració de Ple determinarà l’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials per tal de poder aplicar la bonificació al Impost de béns immobles i 
mentre concorrin les circumstàncies que l’originen, que hauran de mantenir-se durant 
l’exercici al qual es refereix l’aplicació de la bonificació. 
La present bonificació és de caràcter rogat i tindrà efectes a partir de l’exercici següent a la 
data de la solꞏlicitud.  

f).- Podran gaudir d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’ impost, els subjectes passius 
que ostentin la condició de titulars d’’immoble en els quals es desenvolupin activitats 
econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal al concórrer 
circumstàncies de foment de l’ocupació i que generin llocs de treball de manera directa i amb les 
següents condicions:  
1.Cal que la contractació s’hagi efectuat dins del primer any d’inici de l’activitat.  
2.Que es mantingui la contractació durant els dos primers anys d’exercici de l’activitat.  
3.Per la consideració del grau de compliment del criteri foment de l’ocupació caldrà que el 
solꞏlicitant acrediti la contractació del nombre de treballadors/res, computant-se com empleats 
tots els que tinguin contracte laboral amb l’empresa, sense que en cap cas pugui considerar-se 
empleat el titular de l’activitat.  
4.La bonificació s’atorgarà prèvia solꞏlicitud dels interessats durant un període de 5 anys a partir 
de l’any següent a l’inici de l’activitat econòmica de nova creació.  
5.L’incompliment de les condicions que donen lloc a la bonificació motivaran la revocació de la 
mateixa i el reintegrament de les quotes bonificades no afectades pel termini de prescripció.  
6.La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació, previ 
informe favorable del servei municipal corresponent.  
La present bonificació és de caràcter rogat i tindrà efectes a partir de l’exercici següent a la data 
de la solꞏlicitud. 
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Article 9.- Recàrrec per immobles d’us residencial desocupats amb caràcter permanent, 
propietat de les entitats bancàries. 
L’Ajuntament de sant Feliu de Guíxols exigirà un recàrrec del 50% als immobles d’ús 
residencial, propietat de les entitats bancàries o financeres, empreses immobiliàries depenents 
d’entitats bancàries o financeres que es trobin desocupats de forma permanent i continuada 
durant més de dos anys sense causa justificada, ja que aquesta desocupació afecta la funció 
social de l’habitatge. Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per 
l’Ajuntament un cop constatada la desocupació mitjançant l’acte administratiu corresponent. 
L’encarregat de efectuar la recollida de dades i d’elaborar el cens d’habitatges desocupats Serà el 
Departament Municipal d’Habitatge. 
 
Article 10.- Període Impositiu i Meritació: 
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural.  
2.- L’impost es merita el primer dia de l’any.  
3.- Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant del 

Cadastre Immobiliari, tindran efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament 
posterior al moment en que produeixen efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions 
cadastrals resultants dels procediments de valoració colꞏlectiva i de determinació del valor 
cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista a les 
normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 
Article 11. – Competències de l’Ajuntament: 
És competència de l’Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de 
l’impost:  
a).- La realització i pràctica de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes 

tributaris, emissió dels documents cobratoris  i confecció del Padró o Matrícula Fiscal.  
b).- La concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.  
c).- La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
d).- La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra actes i acords referents als 

apartats a), b) i c) anteriors.  
e).- Les actuacions que tinguin per objecte l’assistència i informació al contribuent en relació a 

les matèries compreses en aquest apartat. 
f).- La resta d’actuacions que hagin estat objecte de conveni o delegació per part de la Gerència 

Territorial del Cadastre.  
 
Article 12.- Gestió de l’ Impost: 
1.- L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró cadastral, que es 

formarà anualment i estarà configurat per les dades referents als béns immobles, subjectes 
passius i valors cadastrals, separant els de cada classe. L’esmentat Padró el formarà 
anualment la Gerència Territorial del Cadastre i estarà a disposició del públic en aquest 
Ajuntament. El padró de l’impost referent als bens de naturalesa urbana contindrà, a més, la 
referència cadastral i la base liquidable de l’impost. Les dades del padró anual hauran de 
figurar en les llistes cobratòries, documents d’ingrés, justificants de pagament i en els rebuts 
d’Impost sobre Béns Immobles.  

2.a).- Les declaracions d’alta, en el cas de noves construccions, o en el cas d’alteracions d’ordre 
físic o econòmic en els béns immobles, es formalitzaran en els models d’imprès que 
s’aprovin per resolució de la Direcció General del Gerència Territorial del Cadastre, i davant 
dels serveis perifèrics de l’esmentat organisme. No obstant el que disposa el paràgraf 
anterior, la presentació de les esmentades declaracions podrà fer-se en aquest Ajuntament, el 
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qual les remetrà sense cap més tràmit, amb la documentació complementària que faciliti la 
seva gestió, a la Gerència Territorial del Gerència Territorial del Cadastre.  

2.b).- En el cas d’alteracions d’ordre jurídic les declaracions es formalitzaran en el model o de la 
manera que estableixi l’Ajuntament en coordinació amb el Gerència Territorial del Cadastre.  

3.- Els terminis de presentació de les declaracions esmentades seran els següents:  
a).- En el supòsit d’altes per noves construccions o de declaracions per altres variacions 

d’ordre físic, dos mesos comptats a partir del dia següent al de la data d’acabament de 
les obres.  

b).- En el supòsit de declaracions per variacions de naturalesa econòmica, dos mesos 
comptats a partir del dia següent al de l’atorgament de l’autorització administrativa de la 
modificació de l’ús o destí que es tracti.  

c).- En el supòsit de variacions d’ordre jurídic, dos mesos comptats a partir del dia següent a 
la data de l’escriptura pública o document en què es formalitzi la variació de què es 
tracti.  

S’eximeix a l’interessat d’aquesta obligació quan l’acte o negoci suposi exclusivament la 
transmissió del domini de béns immobles i es formalitzi en escriptura pública o es 
solꞏliciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de 2 mesos des de 
l’acte o negoci del que es tracti.  

4.- Les referències fetes a les alteracions d’ordre físic, econòmic i jurídic s’entendran fetes als 
fets, actes o negocis susceptibles de incorporació al Cadastre Immobiliari que es regulen 
d’acord amb el RD. 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari. 

5.- L’Ajuntament s’acull al règim de comunicacions previst a l’art.14.b del RD Legislatiu 
1/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i per tant, s’obligarà 
a posar en coneixement del Cadastre els fets, actes  o negocis susceptibles de generar alta, 
baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions per les que s’hagi atorgat la 
corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les condicions que es 
determinin per la Direcció general del Cadastre. 
D’acord amb les previsions del reial Decret 417/2006, seran objecte de comunicació per part 
de l’Ajuntament els següents fets,actes o negocis: 
a).- La realització de noves construccions. 
b).- La ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui parcial o 

total. 
c).- La demolició o enderroc de les construccions 
d).- La modificació de l’ús o destí d’edificis i instalꞏlacions. 

La obligació de comunicar afectarà als fets,actes o negocis relacionats anteriorment pels 
que, segons correspongui en cada cas, s’atorgui de manera expressa: 
a).- Llicència d’obres de construcció d’edificacions i instalꞏlacions de tota classe 
b).- Llicència d’obres d’ampliació d’edificis i instalꞏlacions de tota classe existents. 
c).- Llicència de modificació,rehabilitació o reforma que afecti a l’estructura dels edificis i 

instalꞏlacions de tota classe existents. 
d).- Llicència d’enderroc de les construccions 
e).- Llicència de modificació de l’ús dels edificis i instalꞏlacions en general. 
f).- Qualsevol altre llicència o autorització equivalent a les anteriors d’acord amb la 

legislació aplicable. 
 

Article 13.- Inspecció: 
La inspecció es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària i les normes 
que la desenvolupen i complementen, així com les disposicions que al efecte estableixi 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                      Ordenances Fiscals - 2021 
 

 

OF.- 2. Impost sobre Béns Immobles  69

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, sense perjudici dels convenis de 
colꞏlaboració que signi l’Ajuntament amb altres entitats o organismes de l’Administració.  
 
Article 14.- Recaptació: 
1.- El període de cobrament en via voluntària per als rebuts de padró notificats colꞏlectivament 

per edicte es durà a terme durant el termini fixat en el calendari de cobrament de tributs que 
aprovarà anualment l’Ajuntament.  

2.- Les liquidacions fora de padró hauran de ser satisfetes en via voluntària en els terminis 
indicats en la seva notificació d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

3.- Les quotes de diversos béns rústics d’un mateix Subjecte Passiu s’agruparan en un sol 
document de cobrament. 

 
Article 15.- Infraccions i Sancions: 
1.- Les infraccions i sancions es regiran pel que preveuen els articles 178 i següents de la Llei 

General Tributària i les disposicions que els desenvolupen i complementen.  
2.- La falta de presentació de les declaracions esmentades a l’article 11.3 d’aquesta Ordenança 

serà considerada com infracció tributària d’acord amb el que està establert a l’article 192 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

 
Article 16.- Recursos Administratius: 
Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats podran 
formular recurs de reposició previ al contenciós - administratiu dins del termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació expressa o des de l’exposició pública dels 
padrons corresponents.  
 
Disposició Transitòria: 
D’acord amb les disposicions transitòries de la 1ª a la 4ª el Real Decret legislatiu 1/2004, de 5 de 
març pel que se aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, la classificació de béns 
immobles tindrà efectivitat des de l’1 de gener de 2006 i la descripció dels béns immobles 
continguda al Cadastre es mantindrà fins que tingui lloc la pràctica d’una posterior d’acord amb 
la nova Llei de Cadastre.  
La determinació del valor cadastral de béns immobles rústics d’acord amb la nova Llei de 
Cadastre, queda en suspens fins que per Llei s’estableixi la data de la seva aplicació. 
 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la 
seva modificació o la seva derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 
 

REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de: 
- Article 106 en relació al 4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local 
- Articles 6.1 i 8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
- Articles 15 al 19 i 78 a 91 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
- Reial Decret Legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre, en el qual s’aproven les tarifes i les 

instruccions del impost sobre Activitats Econòmiques amb les modificacions previstes a la Llei 
51/2002 de 27 de desembre, en les Disposicions Addicionals 2a, 4a i 8a i Disposició Transitòria 
7a, 9a i 12a i Disposició Derogatòria única. 

- Reial Decret 1041/2003, d’1 d’agost pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen 
determinats censos tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió del 
impost sobre Activitats Econòmiques.  

 
Article 2.- Naturalesa i Fet Imposable: 
1.- El impost sobre activitats econòmiques, és un tribut directe de caràcter real, i el fet imposable és 

l’exercici en el territori nacional d’activitats empresarials, professionals o artístiques, que es 
desenvolupin o no en un local determinat, i que es trobin o no especificades a les tarifes del 
impost. 

2.- Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració d’activitats empresarials les activitats 
descrites a l’article 79 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 
Article 3.- No Subjecció: 
No estan subjectes a el impost les activitats següents:  
a).- La transmissió de béns que formin part de l’actiu fix de les empreses que hagin figurat 

degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de la 
seva transmissió, i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués 
utilitzat durant el màxim període de temps.  

b).- La venda dels productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis professionals.  
c).- L’exposició d’articles amb l’exclusiu fi de decoració o ornament de l’establiment. Al contrari, 

estarà subjecte a el impost l’exposició d’articles per a regal als clients.  
d).- Quan es tracti de venda al detall, la realització d’un únic acte o operació aïllada.  
e).- La utilització de mitjans de transport propis, així com les reparacions efectuades en tallers 

propis, sempre que no es prestin serveis a tercers.  
 
Article 4.- Exempcions: 
1.- Estaran exempts del impost:  
a).- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de 

l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les 
entitats locals. 

b).- Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori nacional, durant els 
dos primers períodes impositius d’activitat. A aquests efectes no es considerarà que s’ha 
produït l’ inici de l’exercici d’una activitat quan s’hagi exercit anteriorment sota una altra 
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titularitat. S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit anteriorment sota una altra 
titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques de l’activitat. 
Aquesta exempció només serà d’aplicació als subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva 
activitat a partir de l’1 de gener de 2003. 

c).- Els subjectes passius següents: 
- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius del impost sobre Societats, les Societats Civils i les Entitats de l’article 

35.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior 
a 1.000.000 €. 

- Per a contribuents per el impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció només abastarà 
al que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import 
net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

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

e).- Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus 
finançats íntegrament amb recursos de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 
Locals, o bé per Fundacions que tinguin la declaració de benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tot els seus graus, que sense tenir ànim de lucre, es trobin en 
règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o 
presten serveis de mitja pensió o internat encara que excepcionalment venguin en el mateix 
establiment els productes dels tallers dedicats a l’ esmentat ensenyament, sempre que l’ import 
de la venda, sense utilitat per a cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a 
l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.  

f).- Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics o sensorials, sense ànim de lucre, 
per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacionals que es realitzin per 
a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els 
productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats sempre que l’ import de venda, sense 
utilitat per a cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a l’adquisició de 
primeres matèries o al sosteniment de l’establiment.  

g).- La Creu Roja Espanyola. 
h).- Els subjectes passius als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o de convenis 

internacionals.  
i).- Les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública que compleixin amb els requisits 

establerts en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 
Els beneficis de les lletres b), e) i f) tindran caràcter rogat i es concediran, quan procedeixi, a 
instància de part, no essent en cap cas d’aplicació amb caràcter retroactiu.  
 
Article 5.- Bonificacions: 
S’estableixen les següent bonificacions:  
1.- Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota 

mínima municipal, gaudiran d’una bonificació a la quota del 50% el primer any, 40% el segon, 
30% el tercer any, 20% el quart any i el 10% el cinquè de conformitat amb l’art. 21.3 de la Llei 
50/1998, de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, el qual 
afegeix una nota comú segona a la secció primera de les Tarifes del impost d’Activitats 
Econòmiques, aprovades per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. 
Per tal de poder gaudir de la bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit 
anteriorment sota una altra titularitat. S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit 
anteriorment sota una altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de 
branques de l’activitat.  
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Restaran excloses d’aquesta bonificació l’exercici d’activitats exercides per entitats financeres i 
per promotors i constructors immobiliaris. 
Aquesta bonificació abasta a la quota tributària integrada per la quota de tarifa modificada en el 
seu cas per l’aplicació del coeficient de població i l’índex de situació. 
El termini a que es refereix el paràgraf primer d’aquesta bonificació, caducarà en tot cas un cop 
transcorreguts 5 anys des de la primera declaració d’alta. 

2.- De conformitat amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 20/90, de 19 de desembre, gaudiran 
d’una bonificació del 95% en la quota les Cooperatives i les Societats Agràries de 
Transformació.  

3.- De conformitat amb el que estableix la Nota Comú a la Secció Segona de les Tarifes del IAE, 
gaudiran d’una bonificació del 50% els cinc primers anys els professionals que iniciïn per primer 
cop l’activitat.  

4.- Bonificacions d’activitats industrials:  
a).- Una bonificació per creació d’ocupació de fins a un 20 % de la quota corresponent, per als 

subjectes que tributen per quota municipal i que hagin incrementat el promig de la seva 
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu de l’any anterior a 
la solꞏlicitud de la bonificació, i en relació amb el període anterior a aquell. S’estableixen les 
següents trams d’aplicació :  

 

Tram Percentatge

De 5 a 10 Treballadors Fixes 10 % 
De 11 a 15 Treballadors Fixes 15 % 
De 16 a 20 Treballadors Fixes 20 % 

 
La bonificació s’aplicarà l’exercici següent a la seva solꞏlicitud i/o concessió, sobre la quota 
resultant d’aplicar, si és el cas, la bonificació a que es refereix l’apartat 1 d’aquest article.  

b).-  Una bonificació del 15% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per 
quota municipal i que:  
- Utilitzin o produeixin energia a partir d’instalꞏlacions per l’aprofitament d’energies 

renovables o sistemes de cogeneració .A aquests efectes, es consideraran instalꞏlacions per 
l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tal en el Pla del 
Foment de les Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració dels equips i 
de les instalꞏlacions que permeten la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 

- Que hagin traslladat la seva activitat del nucli urbà a un polígon industrial . 
- Que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tinguin per objecte reduir el 

consum d’energia i les emissions causades per el desplaçament al lloc de treball i fomentar 
l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport colꞏlectiu o el compartit .  

La bonificació s’aplicarà sobre la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a que 
es refereix l’apartat 1 i 4.a) d’aquest article. 

c).- Una bonificació del 10 % de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per 
quota municipal i que tinguin una renda o rendiment net que durant tres anys consecutius i 
immediatament anteriors a l’any d’aplicació de la bonificació l’hagin disminuït per causa 
d’inversions en immobilitzat material o immaterial destinat a creació d’ocupació.  
La bonificació s’aplicarà sobre la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a que 
es refereixen els apartats anteriors a aquest . 

5.- Les bonificacions recollides en els punts 1, 4 a), 4 b) i 4 c) d’aquest article podran ser 
acumulables i tindran caràcter rogat i es solꞏlicitaran una vegada tramitada l’alta del impost, i es 
concediran quan procedeixi, a instància de part, no essent en cap cas d’aplicació amb caràcter 
retroactiu. 
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6.- Formes de justificació:  
- Escriptura de constitució o adaptació d’estatuts i modificacions si s’escau registrades 

degudament, en cas de persona jurídica i declaració censal en cas de persona física.  
- DNI del solꞏlicitant i document públic acreditatiu de poders per actuar com a representant legal 

de l’empresa.  
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social .  
- Certificat de no tenir deutes amb l’Administració Local 
- Còpia de l’últim rebut del impost sobre l’Activitat Econòmiques, si s’escau. 
- Fotocòpies de les liquidacions del impost de societats o de renda corresponents als tres exercicis 

anteriors a l’exercici anterior a l’aplicació de la bonificació. 
- Certificat de la Seguretat Social sobre la plantilla del personal fix corresponents al període 

impositiu de l’any anterior a l’aplicació de la bonificació, i en relació amb el període anterior a 
aquell. 

- Factures justificatives de les inversions realitzades i que afectin directament al tipus de 
bonificació que es demana (immobilitzat material i immaterial).  

- Memòria explicativa, si s’escau, dels projectes que es refereixen els apartats 4 i 5. 
- Qualsevol altra documentació que consideri adient per justificar les activitats realitzades. 
 
Article 7. - Subjectes Passius: 
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa 
referència l’article 35.4 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional 
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.  
 
Article 8.-Responsables: 
1.- En els supòsits de transmissió per qualsevol causa de les explotacions i establiments mercantils 

que tinguin per objecte l’exercici d’activitats econòmiques gravades per aquest impost, el nou 
titular serà responsable solidari dels deutes liquidats o pendents de liquidació, meritats pel 
esmentat tribut.  

2.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 
d’una infracció tributària o que colꞏlaborin a cometre-la.  

 
Article 9.- Quota: 
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes del impost, d’acord amb els preceptes 
continguts al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, i els 
coeficients i les bonificacions previstes per la Llei i acordats per aquest Ajuntament a la present 
Ordenança.  
 
Article 10.- Coeficient de Ponderació:  
Sobre les quotes municipals fixades a les tarifes del impost s’aplicarà en tot cas, un coeficient de 
ponderació, determinat en funció de l’ import net de la xifra de negocis del subjecte passiu. 
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre: 

Import Net de la Xifra de Negocis Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense xifra neta de negoci 1,31 
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Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’ import net de la xifra de 
negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel 
mateix i es determinarà d’acord amb el previst al paràgraf c de l’apartat 1 de l’article 82 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Article 11.- Escala de Coeficients que Pondera la Situació Física del Local: 
1.- Les quotes resultants de l’aplicació del coeficient de ponderació regulat a l’article anterior, 

s’incrementaran mitjançant la següent escala de coeficients que pondera la situació física del 
local segons la categoria de la via pública en què radiqui l’establiment: 

 

Categoria de Via Pública Índex de Situació
A 1,85 
B 1,75 
C 1,75 
D 1,50 
E 1,28 

 
2.- Aquesta escala no serà d’aplicació per a les quotes provincials i nacionals ni per a les activitats 

que no s’exerceixin en local determinat.  
 

Article 12.- Aplicació de l’Escala de Coeficients que Pondera la Situació Física del Local: 
1. Als efectes previstos per a l’aplicació de l’escala de coeficients de l’article anterior, s’atendrà a la 

relació i classificació de les vies públiques annexa a l’Ordenança Fiscal General.  
2.- Quan es tracti de locals que tinguin façana a més d’una via pública, o estiguin situats en un 

xamfrà, s’aplicarà l’índex que correspongui a la via de categoria més alta, sempre que 
l’establiment hi tingui accés directe i de normal utilització per a l’exercici de l’activitat.  

3.- Quan es tracti de locals interiors sense accés directe a la via pública, o locals en galeries, 
s’aplicarà l’índex corresponent a la via pública on tingui accés l’edifici o galeria. En cas d’accés 
a més d’una via pública s’aplicarà el que es preveu en el número anterior.  

 
Article 13.- Període Impositiu i Meritació: 
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, a excepció de l’exercici en què s’iniciï 

l’activitat econòmica, que el període impositiu serà el comprès entre la data d’inici de l’activitat i 
el termini de l’any natural. 

 2.- El impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat de 
les declaracions d’alta en què el dia d’inici de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, cas en 
el que les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin 
per la finalització de l’any incloent-hi el de l’ inici de l’exercici de l’activitat.  
Igualment, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran 
prorratejables en trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el cessament. Amb 
aquesta finalitat, els subjectes passius podran solꞏlicitar la devolució de la part de la quota 
corresponent als trimestres naturals en els que no s’hagués exercit l’activitat.  

3.- Quan es tracti d’espectacles que tinguin establertes les quotes per actuacions aïllades, la 
meritació es produeix per la realització de cada actuació, havent de presentar les corresponents 
declaracions en la forma que s’estableixi reglamentàriament.  
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Article 14.- Competències de Gestió: 
És competència originària de l’Ajuntament la realització de les següents funcions de gestió 
tributària del impost:  

a).- La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes 
tributaris, l’emissió dels instruments de cobrament, i la confecció del padró o matrícula 
fiscal.  

b).- La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
c).- La concessió i denegació d’exempcions i demés beneficis fiscals.  
d).- La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra els actes i actuacions de 

gestió tributària a què fan referència els apartats a), b) i c) anteriors.  
e).- Les actuacions que tinguin per objecte l’assistència i informació al contribuent en relació 

a les matèries compreses en els apartats anteriors.  
 
Article 15.- Gestió del Padró: 
1.- L’Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal del impost. El padró fiscal 

constarà a més de les dades censals, del coeficient de ponderació i de l’escala de coeficients que 
pondera la situació física del local, la quota municipal resultant de l’aplicació de les tarifes, el 
recàrrec provincial i el deute tributari.  

2.- Els subjectes passius venen obligats a presentar declaracions tributàries en els supòsits d’alta de 
variació o de baixa que es presentaran davant les Oficines de l’Agència Estatal Tributària en els 
models legalment establerts a l’efecte, d’acord amb el que està establert al Reial Decret 
1041/2003, d’1 d’agost, que aprova el Reglament pel qual es regulen determinats censos 
tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió del impost sobre Activitats 
Econòmiques. 

3.- La notificació dels actes d’inclusió, exclusió o variació de les dades censals hauran de ser 
notificats individualment al subjecte passiu per l’Agència Estatal Tributària de La Bisbal i 
podran ser notificats juntament amb les liquidacions tributàries resultants conforme al que 
preveu l’article 102 de la Llei General Tributària. No obstant quan el contingut d’aquests actes es 
desprengui de les declaracions d’alta, baixa o variació presentades pels subjectes passius, 
s’entendran notificats en el moment de la presentació.  

 
Article 16. – Inspecció: 
L’Ajuntament té delegada la inspecció del impost sobre Activitats Econòmiques per Ordre 
Ministerial de 22 de desembre de 1994, i l’exercirà conforme a les competències determinades en el 
Reial Decret 243/1995, de 17 de gener i Ordre Ministerial de 10 de juny de 1992. El procediment 
d’inspecció es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària, les normes que la 
desenvolupen i l’Ordenança General d’Inspecció, sense perjudici dels convenis de colꞏlaboració que 
signi l’Ajuntament amb altres entitats o organismes de l’Administració.  
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va signar el 4 de maig de 1998 amb la Diputació de Girona, 
un conveni de colꞏlaboració per a la realització de les tasques d’inspecció del impost d’Activitats 
Econòmiques. 
 
Article 17. - Recursos Administratius:  
Impugnació del impost sobre Activitats Econòmiques:  
1.- Contra els actes de gestió censal que dicti l’Agència Estatal Tributària de La Bisbal, es podrà 

interposar recurs de reposició previ a la via econòmic - administrativa, davant l’ esmentat Òrgan 
de Gestió, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent de la notificació expressa o 
de l’exposició pública del padró corresponent.  

2.- Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats podran 
formular Recurs de Reposició previ i preceptiu al Contenciós Administratiu, en el termini d’un 
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mes a comptar a partir del dia següent de la notificació expressa o de l’exposició pública del 
padró corresponent.  

 
Disposició Transitòria:  
Les exempcions, bonificacions, tarifes, deures de declaració i de comunicació dels subjectes passius 
a l’Administració competent i dels elements previstos que resten per regular, s’adequaran a la 
normativa legal i reglamentària que s’aprovi sobre la matèria. 
 
Disposició Final:  
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada 
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el 
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de 
2005, el 30 de novembre de 2006, el 20 de desembre de 2007, el 18 de desembre de 2008 i el 18 de 
desembre de 2012 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la 
seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2013. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
 

REGULADORA DE L’ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
A l’empara del que disposa l’article 106 en relació als 4,1,b) de la Llei 7/1985 del 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; d’acord 
amb els articles 15 al 19 i 92 a 99 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de l’ impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
Article 2.- Fet Imposable i Supòsits de No Subjecció: 
1.- Constitueix el fet imposable de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica la titularitat dels 

vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques sigui amb independència 
de la seva classe i categoria . 

2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat als registres públics 
corresponents i mentre no hagi causat baixa en els mateixos. Als efectes d’aquest impost també 
es consideren aptes els vehicles amb permisos temporals i matrícula turística. 

3.- No es troben subjectes a aquest impost: 
a).- Els vehicles que havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, puguin 

ser autoritzats per a circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o 
carreteres limitades als d’aquesta naturalesa. 

b).- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica amb càrrega útil no 
superior a 750 quilograms. 

 
Article 3.- Exempcions: 
1.- Estaran exempts de l’ impost: 

a).- Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa 
nacional o 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, externament identificats i a condició de la reciprocitat en la seva extensió i grau. 

c).- Així mateix, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina en Espanya i dels 
seus funcionaris o membres amb Estatut diplomàtic. 

d).- Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o als 
trasllat de ferits o malalts. 

e).- Els vehicles per persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l’annex 2 del 
Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. Els 
vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà 
mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb 
discapacitat con els destinats al seu transport.  
Aquestes exempcions no seran d’aplicació per a més d’un vehicle d’un mateix Subjecte Passiu 
beneficiari.  
Tenen la consideració de persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal 
en grau igual o superior al 33%. 

f).- Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic 
urbà en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició, sempre que 
tinguin una capacitat superior a 9 places comptant la del conductor. 

g).- Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola. 
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen la lletres e) i g) de l’apartat 1 del present 
article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, 
la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada aquesta per l’Administració municipal es 
lliurarà un document que acrediti la seva concessió la qual no tindrà en cap cas caràcter retroactiu. 
La solꞏlicitud de l’exempció juntament amb la documentació acreditativa de les característiques 
del vehicle (fitxa tècnica del vehicle), la seva matrícula i la causa de l’exempció, es podrà 
presentar fins al 31 de gener de l’any corresponent a l’exercici fiscal en que hagi de sortir efecte. 
A més, i en relació amb l’exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra e) de l’apartat 
anterior, per tal de poder-la gaudir, els interessats hauran de justificar el destí del vehicle 
mitjançant declaració escrita adreçada a l’Ajuntament i hauran d’aportar el certificat de la 
minusvalidesa emès per l’Òrgan Competent. 
No obstant, pel cas de la solꞏlicitud de l’exempció de minusvalidesa s’admetran les solꞏlicituds 
presentades fins a la data d’acabament de l’exposició al púbic del padró de l’impost i tindran  
efecte en l’exercici en el qual s’han solꞏlicitat. 

 
Article 4.- Subjectes Passius: 
Són subjectes passius d’aquest impost, les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a nom de les quals consti el vehicle en el permís de 
circulació. 
 
Article 5.-Base Imposable, Liquidable, Tipus de Gravamen i Quota: 
1.- La base imposable ve determinada per la classe de vehicles i la seva potència o capacitat. 
2.- L’ impost s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes anuals de següents:  
 

  Potència i Classe de Vehicle  Import 
A).- Turismes:  
- De menys de 8 cavalls fiscals:  24,00€ 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals:  65,00€ 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals:  137,00€ 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals:  160,00€ 
- De més de 20 cavalls fiscals:  186,00€ 
B).- Autobusos:  
- De menys de 21 places:  158,00€ 
- De 21 a 50 places:  225,00€ 
- De més de 50 places:  282,00€ 
C).- Camions:  
- De menys de 1.000 kg. de càrrega útil:  80,00€ 
- De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil:  158,00€ 
- De més de 2.999 kg. a 9.999 Kg. càrrega útil:  225,00€ 
- De més de 9.999 kg. de càrrega útil:  282,00€ 
D).- Tractors:  
- De menys de 16 cavalls fiscals:  34,00€ 
- De 16 a 25 cavalls fiscals:  53,00€ 
- De més de 25 cavalls fiscals:  158,00€ 
E).- Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de T.M: 
- De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega útil: 34,00€ 
- De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil:  53,00€ 
- De més de 2.999 kg. de càrrega útil:  158,00€ 
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F).- Altres vehicles:  
- Ciclomotors:  8,40€ 
- Motocicletes de fins a 125 cc:  8,40€ 
- Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc:  14,40€ 
- Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc:  29,00€ 
- Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc:  58,00€ 
- Motocicletes de més de 1.000 cc:  115,00€ 

 
3.- Les regles per a l’aplicació de les Tarifes i els conceptes de les diverses classes de vehicles seran 

les que es determinaran reglamentàriament. 
En aquest sentit els vehicles mixtes es consideraran turismes i tributaran en funció dels seus 
cavalls fiscals, excepte quan el subjecte passiu demostri de forma fefaent que el vehicle es destina 
a una activitat econòmica que comporti la càrrega de mercaderies, estris de feina o similars, amb 
la presentació de targeta de transport o alta de l’activitat econòmica de què es tracti. 
Les autocaravanes també tindran la consideració de turisme a efectes d’aquest impost i tributaran 
en funció dels seus cavalls fiscals. 
Els vehicles que d’acord amb el Reglament General de Vehicles queden definits com a 
Quadricicles lleugers, els motocarros i els tricicles motoritzats, així com els denominats quads i 
ATV tributaran dins de la categoria d’altres vehicles en funció de la seva cilindrada. 
Si no consta la cilindrada a la fitxa tècnica de les motocicletes elèctriques, aquestes tindran la 
consideració, a efectes d’aquest impost, de motocicletes fins a 125cc. 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals es l’establerta d’acord amb l’Annex V del Reial 
Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de vehicles. 

 
Article 6.- Bonificacions a la Quota: 
1.- Podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’ impost els vehicles històric. S’entendrà 

que es vehicle històric als efectes de l’aplicació de la present bonificació, aquells vehicles que 
han estat catalogats com a tal per resolució expressa de l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma d’acord amb les previsions del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de vehicles històrics.  

 Tanmateix també gaudiran d’aquesta bonificació els vehicles que tinguin una antiguitat mínima 
de 30 anys i s’acrediti mitjançant certificat emès per un club, associació o entitat sense ànim de 
lucre, que el vehicle compleix els requisits establerts al Reglament de vehicles històrics, RD 
1247/1995, de 14 de juliol, per a ser considerat vehicle històric.  

2.- Podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’ impost els vehicles elèctrics i els que 
utilitzin biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals. La 
present bonificació s’aplicarà d’ofici.  

3.- Podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’ impost els vehicles híbrids que 
combinen els motors elèctrics i els motors de combustió interna. La present bonificació s’aplicarà 
d’ofici. 

4.- La bonificació prevista al primer apartat és de caràcter rogat. Per tant, es concedirà a instància de 
part i en cap cas serà d’aplicació retroactiva. La solꞏlicitud de la bonificació juntament amb la 
documentació acreditativa de les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del 
benefici, es podrà presentar fins al 31 de gener de l’any corresponent a l’exercici fiscal en que 
hagi de sortir efecte. 

    
Article 7.- Meritació: 
L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició dels 
vehicles que es merita a partir del dia que es produeixi l’adquisició. 
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Article 8.- Període Impositiu: 
1.- El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l’any natural, llevat dels casos de: 

a).- Primera adquisició del vehicle: el període impositiu s’iniciarà a partir de la data quan 
s’adquireix i acaba l’últim dia de l’any natural. 

b).- Baixa definitiva del vehicle: el període impositiu de l’exercici en què es produeix la baixa 
definitiva del vehicle s’inicia el primer dia de l’any natural i acaba amb la data de la baixa. 

2.- L’ import de la quota de l’ impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera 
adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà procedent el prorrateig de la quota en els 
mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle, i allò, 
des del moment en que es produeixen l’ esmentada baixa temporal en el Registre públic 
corresponent. 

 
Article 9.- Gestió: 
1.- Les altes per primera adquisició que es produeixin durant l’exercici es tramitaran en règim 

d’autoliquidació d’acord amb l’Ordenança Fiscal General, mitjançant el model imprès establert 
per aquest Ajuntament. 

2.- Les autoliquidacions a què es refereix l’apartat anterior hauran d’anar acompanyades de fotocòpia 
del DNI o NIF i de la fitxa tècnica del vehicle i, si és el cas, justificants que originin l’exempció. 

3.- Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma dels 
mateixos, sempre que s’alteri la seva classificació a efectes d’aquest impost, així com també en 
els casos de transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, 
o de baixa dels esmentats vehicles, hauran d’acreditar prèviament, davant l’ esmentada Prefectura 
provincial, el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’ impost, sense perjudici de 
que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes, per l’ esmentat 
concepte, meritades, liquidades, presentades al cobrament i no prescrites. S’exceptua de la 
referida obligació d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb 15 o més anys 
d’antiguitat. 

4.-En matèria d’autoliquidacions regirà el que es disposa en l’Ordenança Fiscal General, i les d’aquest 
impost esdevindran definitives, cas de no practicar-se aquestes expressament, sempre i quan 
s’hagi presentat degudament tota la documentació necessària. 

5.- Exceptuant els casos previstos a l’article anterior, el pagament i la notificació de les quotes anuals 
es realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró, que estarà format per tots els 
vehicles d’aquest municipi subjectes al impost. 

6.- Les altes de padró de l’ impost es produiran mitjançant: 
a).- Model normalitzat d’autoliquidació de l’ impost en cas de primera adquisició del vehicle. 
b).- Document de transmissió del vehicle validat per la Prefectura de Trànsit corresponent. 
c).- Document de canvi de domicili del vehicle validat per la Prefectura de Trànsit corresponent. 

7.- Les baixes de padró de l’ impost es produiran mitjançant: 
a).- Document de transmissió o canvi de domicili del vehicle validat per la Prefectura de Trànsit 

corresponent. 
b).- Document de baixa definitiva emès per la Prefectura de Trànsit corresponent. 
c).- Document de baixa temporal per robatori o subtracció validat per la Prefectura de Trànsit 

corresponent. 
8.- En el cas de baixa definitiva del vehicle el subjecte passiu podrà solꞏlicitar l’anulꞏlació del rebut 

corresponent a l’any que es produeix la baixa i, si s’escau, la devolució de l’ import pagat 
indegudament. Per a solꞏlicitar la devolució a l’Ajuntament caldrà que acrediti la baixa efectiva 
del vehicle i la autoliquidació original de la quota prorratejada. 
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Article 10.- Remissió Normativa: 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança General 
de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que les 
desenvolupin i complementin. 
 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir 
del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva 
modificació o la seva derogació expressa. 
 
L’entrada en vigor de la eliminació de la bonificació del 100% prevista pels vehicles amb una 
antiguitat mínima de 25 anys comptats des de la seva fabricació; si no fos possible determinar-la, 
s’admetrà la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus 
o variant es va deixar de fabricar, serà a partir del dia 01/01/2022.   
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5  
 

REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
Article 1.- Fonament Legal: 
A l’empara de l’article 106 en relació als 4,1,b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen 
els articles 15 al 19 i d’acord amb els articles 104 a 110 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula 
l’aplicació de l’ impost sobre l’ increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Article 2.- Fet Imposable: 
1.- Constitueix el fet imposable de l’ impost l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana que es manifesti com a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per a qualse-
vol títol o sobre els que es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 
domini. 

2.- El títol que fa referència l’apartat anterior podrà consistir, entre altres, en: 
a).- Negoci jurídic "mortis causa". 
b).- Declaració formal d’hereus "ab intestato".  
c).- Negoci jurídic "inter vius", tant amb caràcter onerós com gratuït. 
d).- Alienació en subhasta pública. 
e).- Expropiació forçosa. 

3.- Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que l’hagin de tenir a efectes de 
l’ impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no contemplats així en el 
Cadastre o Padró corresponent. 

 
Article 3.- No Subjecció: 
1.- No estarà subjecte a l’ impost, l’ increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la 

consideració de rústics a efectes de l’ impost sobre Béns Immobles. 
2.- No s’acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades 

d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials a excepció dels terrenys que s’aportin 
a l’emparament del que preveu l’article 94 del Real Decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de l’ impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en 
una branca de l’activitat. 

3.- No s’acreditarà l’ impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que 
es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una 
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 
20/1990, de 15 d’octubre, del Esport i el Reial Decret 1084/1991, de 15 de juliol, sobre 
societats anònimes esportives. 

4.- En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el número d’anys mitjançant 
els quals s’ha posat de manifest l’ increment del valor no s’ha interromput per causa de la 
transmissió de les operacions esmentades en els apartats 2 i 3. 

5.- Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions 
que, com a pagament de les aportacions, es facin als cònjuges i les transmissions que es facin 
als cònjuges com a pagaments dels seus havers comuns. 
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6.- Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del 
compliment de sentències en els supòsits de nulꞏlitat, separació o divorci matrimonial, sigui 
quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

7. No es merita l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades 
a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, que regula la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d’entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d’acord amb el que estableix l’article 48 
del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les 
societats de gestió d’actius. 
No es produeix la meritació de l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions fetes per la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, a entitats 
participades directament o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del 
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència d’aquesta. 
No es merita l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions fetes per la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les entitats constituïdes 
per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris, a què es refereix la 
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre. 
No es merita l’impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els fons 
esmentats durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, que preveu l’apartat 10 de l’esmentada disposició 
addicional desena. 
En la posterior transmissió dels immobles s’entén que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha 
posat de manifest l’increment de valor dels terrenys no s’ha interromput per causa de la 
transmissió derivada de les operacions que preveu aquest apartat. 

 
Article 4.- Subjecte Passiu: 
1.- Tindran la consideració de subjectes passius de l’ impost a títol de contribuent: 

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitatius del domini:  
a).- A títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la 

Llei General Tributària, que adquireix el terreny o la persona a favor de la qual es 
constitueixi o transmeti el corresponent dret real. 

b).- A títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la 
Llei General Tributària, que transmeti el terreny o la persona que constitueixi o transmeti 
el corresponent dret real. 

2.- Pels supòsits als que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a que es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es 
constitueix o transmeti el corresponent dret real de que es tracti, quan el contribuent sigui una 
persona física no resident en Espanya. 

3.- Les Entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que, de conformitat amb 
el que preveuen els apartats anteriors tenen la condició de subjectes passius són, les herències 
jacents, comunitats de béns i resta d’entitats que mancant de personalitat jurídica constitueixen 
un patrimoni separat susceptible d’imposició. 

4.- En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del 
Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista en l’apartat 3 de 
l’annex de l’ esmentada norma, té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent 
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l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’ import 
de les obligacions tributàries satisfetes. 
Aquest apartat, vigent des del dia 11 de març de 2012, ha estat suprimit per l’article 123 del 
Reial Decret llei 8/2014, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i 
l’eficiència (BOE 5 juliol. Vigència 5 juliol 2014. Efectes / Aplicació 5 juliol 2014). 

 
Article 5.- Responsables: 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 

que siguin causants o colꞏlaborin en la realització d’una infracció tributària. 
2.- Els coparticeps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 

35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats. 

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

4.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes de la seva incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries d’aquestes respondran subsidiàriament dels deutes 
tributaris d’acord amb l’ establert a l’article 43 de la Llei General Tributària. 

5.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i de conformitat amb el procediment previst 
en la Llei General Tributària. 

 
Article 6.- Exempcions Objectives:  
Estan exempts de l’ impost els increments de valor que per llei es manifestin com a conseqüència 
dels següents actes: 

a).- La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 
b).- Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric 

Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que disposa la Llei 
16/1985, de 25 de juny, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han 
realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els esmentats immobles. 
Per tal de poder aplicar l’exempció prevista en l’apartat b) del punt anterior, caldrà la 
concurrència de les següents condicions: 
a).- L’ import de les obres de conservació i/o rehabilitació executades en els últims cinc anys 

és superior al 10% del valor cadastral de l’immoble, en el moment de l’acreditació de l’ 
impost. 

b).- Les esmentades obres de rehabilitació han estat finançades pel subjecte passiu, o el seu 
ascendent de primer grau. 

Aquestes circumstàncies hauran de ser acreditades documentalment dins del termini de 
declaració o autoliquidació pel subjecte passiu dins del període fixat per l’Ordenança fiscal 
per a l’autoliquidació de l’ impost. Transcorregut aquest termini no serà d’aplicació 
l’exempció. 

c).- Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del 
deutor hipotecari o garant del  mateix,  per  la  cancelꞏlació de  deutes  garantits  amb  
hipoteca  que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre 
entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris. 
Tanmateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits 
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. 
Per tenir dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altra 
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació de la 
vivenda, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari. 
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Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprovés 
el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent. 
A aquestos efectes, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a 
la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. 
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al disposat en la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les 
lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A 
aquestos efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment es comprovarà per l’Administració  
tributària municipal mitjançant consulta telemàtica de les seves dades disponibles a altres 
administracions, per la qual cosa, tant el transmitent com tots els membres de la unitat 
familiar hauran d’autoritzar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la consulta de les seves 
dades personals en model i procediment normalitzat que serà aprovat per l’Alcaldia, que 
s’adjuntarà a la solꞏlicitud de l’exempció.  

 
Article 7.- Exempcions Subjectives: 
Estan exempts de l’ impost els increments de valor quan l’obligació de satisfer-los recaigui en les 
següents persones o Ens: 
a).- L’Estat, la Generalitat de Catalunya i els Ens Locals a què pertanyi el municipi, així com els 

seus respectius Organismes Autònoms. 
b).- El Municipi de la imposició i altres Ens Locals integrats o en què s’integri el Municipi i els 

seus respectius Organismes Autònoms de caràcter administratiu. 
c).- Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfic docents. 
d).- Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la 

Llei 30/1995, de 8 de novembre. 
e).- Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció per Tractats o 

Convenis Internacionals.  
f).- Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als seus terrenys afectes. 
g).- La Creu Roja Espanyola. 
 
Article 8.- Bonificacions: 
 
1.- En les transmissions de terrenys realitzades a títol lucratiu per causa de mort s’aplicaran les 

següents bonificacions: 
 

1ª.- Quan l’adquirent sigui un descendent del difunt, de primer grau o adoptat: 
 

 

- Si és menor de 21 anys i adquireix l’Habitatge Familiar ..........75% 
- Si té 21 o més anys i adquireix l’Habitatge Familiar ................50% 
- Si el bé adquirit no és l’Habitatge Familiar ..............................10% 

 

 
2ª.- Quan l’adquirent sigui el cònjuge del causant o la parella de fet i ho acrediti mitjançant la 

corresponent inscripció en el registre municipal de parelles de fet, o la parella estable del 
causant. Considerant parella estable quan la convivència dura més de dos anys 
ininterromputs, si tenen un fill en comú o si formalitzen la relació en escriptura pública 
d’acord amb l’article 234.1 de la llei 25/2010 del Llibre II del Codi Civil de Catalunya: 
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- Si adquireix l’Habitatge Familiar ......................75% 
- Si el bé adquirit no és l’Habitatge Familiar ....... 10% 

 
3ª.- Quan els adquirents siguin els ascendents de primer grau: 

 
- Si adquireix l’Habitatge Familiar .......................75% 
- Si el bé adquirit no és l’Habitatge Familiar ........10% 

 
2.- Als efectes d’aplicar les bonificacions a que es refereix el punt anterior, s’entendrà per habitatge 

familiar aquell únic bé immoble propietat del causant que, d’acord amb les dades cadastrals, 
estigui destinat a habitatge i en el qual s’hagués conviscut amb el causant els dos anys anteriors 
a la defunció. Llevat que ja consti acreditada al padró d’habitants, la convivència s’haurà 
d’acreditar documentalment. 

3.- Totes les bonificacions establertes a l’apartat 1 d’aquest article, tindran caràcter rogat i caldrà 
que es solꞏlicitin quan s’efectuï l’autoliquidació. 

4.- Aquestes circumstàncies hauran de ser acreditades documentalment dins del termini de 
declaració o autoliquidació pel subjecte passiu, dins del període fixat per l’Ordenança fiscal per 
a l’autoliquidació de l’ impost. Transcorregut aquest termini no serà d’aplicació la bonificació. 

5.- En cas de produir-se una transmissió en els tres anys posteriors a l’herència l’Ajuntament girarà 
una liquidació complementària per la part bonificada a causa de ser l’habitatge familiar, 
excepte en el casos que aquesta transmissió es produeixi així mateix per defunció de l’hereu. 

 
Article 9.- Base Imposable: 
1.- La base imposable de l’ impost està constituïda per l’ increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana que es manifesti en el moment de la meritació i que s’hagi produït en un 
període màxim de vint anys. 

2.- Per determinar l’ import de l’ increment s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la 
meritació, el percentatge que li correspongui en funció del número d’anys al llarg dels quals 
s’hagués generat l’ esmentat increment. 
Sobre l’ increment de valor resultant del càlcul no es practicarà cap disminució ni per 
contribucions especials, ni per a millores permanents ni per a correccions monetàries ni per cap 
altre concepte. 

3.- El percentatge esmentat serà aquell que resulti de multiplicar el número d’anys (màxim 20 anys) 
pel percentatge corresponent al període de temps  

 
Període de Temps en què s’ha generat l’ 

increment de Valor 
Percentatge 
a Aplicar 

a).- Entre un i cinc anys  3,7 
b).- Més de cinc anys, fins a deu anys  3,5 
c).- Més de deu anys, fins a quinze anys 3,2 
d).- Més de quinze, fins a vint anys  3 

 
Article 10.- Període de Generació de l’ increment de Valor: 
A efectes de determinar el període de temps en què es generi l’ increment de valor es tindrà en 
consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del 
terreny, o de la constitució o transmissió anterior d’un dret real de gaudi limitatiu de domini, i la 
producció del fet imposable d’impost, sense considerar les fraccions d’any. 
En cap cas el període de generació de l’ impost podrà ser inferior a un any. 
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Article 11.- Valor del Terreny en el Moment de la Meritació: 
1.- En la transmissió de la propietat del terreny, per qualsevol títol o negoci jurídic, es considerarà 

com a valor del terreny aquell que tingui fixat a efectes de l’ impost sobre Béns Immobles. 
En aquells supòsits de terrenys que en el moment de la meritació no tinguin fixat el 
corresponent valor a efectes de l’ impost sobre Béns Immobles, s’utilitzaran per la determinació 
del valor les declaracions o documents presentats o dades consignades en llibres i registres 
comprovats administrativament. 

2.- Tindran el caràcter de liquidacions provisionals les que es practiquin en base a uns valors 
cadastrals que tinguin diferències substancials respecte als de mercat, al estar determinats 
segons una ponència de valors que no incorpora totes les alteracions de planejament aprovades 
per l’Ajuntament respecte dels paràmetres següents: 
a).- Aprofitament urbanístic, sempre que es mantinguin els usos anteriors fixats i el valor 

recollit en la Ponència en vigor per aquests usos reflecteix el de mercat. 
b).- Classificació del sòl com a urbanitzable, sempre que estigui inclòs en sectors o s’hagi 

aprovat l’ instrument que el desenvolupi. 
3.- Pels casos en que segons s’estableix en el punt anterior, es practiqui liquidació provisional 

s’aprovarà la pertinent liquidació definitiva quan l’Ajuntament conegui el valor cadastral que al 
terreny transmès correspon en raó a alteracions de planejament urbanístic aprovades amb 
anterioritat a la meritació de l’ impost.  

4.- En la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per qualsevol títol, 
el valor del terreny, en el moment de la meritació es calcularà: 
a).- Determinant la part de valor que el dret representa en el conjunt del bé immoble que es 

tracti. Per això, s’aplicaran les normes de valoració establertes a efectes de l’ impost de 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

b).- Aplicant la proporció resultant al valor assignat al terreny en el moment de la meritació, 
fixat a efectes de l’ impost sobre Béns Immobles. 

En els següents supòsits les normes de valoració esmentades seran: 
a).- El valor de la constitució d’un usdefruit temporal s’entendrà proporcional al valor del bé 

immoble a raó del 2% per cada període d’un any, sense que pugui sobrepassar el 70 per 
100. 

b).- El valor de la constitució d’un usdefruit vitalici s’estimarà que és igual al 70% del valor del 
bé immoble quan l’usufructuari tingui menys de 20 anys. L’ esmentat percentatge 
disminuirà a raó de l’1% per cada any que augmenti l’edat del usufructuari, amb el límit 
mínim del 10% del valor total.  

c).- El valor d’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o 
superior a trenta anys serà el 100% del valor del bé immoble en considerar-se com una 
transmissió de la plena propietat del terreny subjecte a condició resolutòria. 

d).- El valor en la transmissió d’un dret d’usdefruit ja existent serà aquell que resulti d’aplicar 
les normes a), b) o c) sobre el valor del bé immoble en el moment de la transmissió. 

e).- El valor de la transmissió del dret d’una propietat serà igual a la diferència entre el valor 
del bé immoble i el valor de la constitució de l’ usdefruit calculat segons les normes 
anteriors. 

f).- El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75 per 100 del valor del 
bé immoble sobre el que dictin les normes corresponents a la valoració dels usdefruits 
temporals o vitalicis. 

g).- El valor en la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudi limitatiu de 
domini diferent dels anomenats en els apartats a), b), c), d) i f) d’aquest apartat i del 
següent d’aquest article es considerarà que és: 
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El capital, preu o valor pactat en constituir-lo, si fos igual o superior del que resulti de la 
capitalització en l’ interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o pensió anual i en supòsit 
de ser inferior, serà aquest últim. 

 5.- El valor del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o el de realitzar la 
construcció sota el seu sòl, sense suposar l’existència d’un dret real de superfície es calcularà 
aplicant sobre la part dels valors dels béns immobles que representi, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no n’hi ha, el que resulti d’establir la 
proporció entre la superfície o volum de les plantes per construir en volada o en el subsòl, i la 
superfície total o el volum edificat quan s’hagin construït. 

 6.- El valor del terreny en els supòsits d’expropiació forçosa serà el que aquest representi en el preu 
just, llevat que el valor del terreny a efectes de l’ impost sobre Béns Immobles fos inferior en el 
qual cas es tindrà en compte aquest i no el justipreu. 

 7.- Quan es fixin, revisin o modifiquin els valors cadastrals en procediments de valoració 
colꞏlectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable 
d’aquest impost, com a valor del terreny, o de la part d’aquest segons les regles contingudes en 
els apartats anteriors, l’ import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 
40%. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits pels quals el valor cadastrals resultants 
de la fixació de, revisió o modificació a que es refereix el paràgraf primer del mateix siguin 
inferiors als fins a llavors vigents. 

 
Article 12.- Tipus de Gravamen i Quota Tributària: 
La quota de l’ impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus únic del 30 %. 
 
Article 13.- Meritació de l’ impost: 
1.- L’ impost es merita: 

a).- Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, "inter vius" o per 
causa de mort, a la data de transmissió. 

b).- Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, a la data 
que es produeixi l’ esmentada constitució o transmissió. 

2.- A tal efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució: 
a).- En els actes o contractes "inter vius", la de l’atorgament del document públic i, quan es 

tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o 
la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

b).- En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. 
3.- En els actes o contractes que existeixi alguna condició serà qualificada, d’acord amb les normes 

del Codi Civil. En aquest supòsits: 
a).- Si la condició fos suspensiva, no es liquidarà l’ impost fins que s’acompleixi. 
b).- Si la condició fos resolutòria s’exigirà l’ impost sense perjudici que quan la condició 

s’acompleixi, es procedeixi a la seva devolució, segons la regla de l’apartat posterior. 
 
Article 14.- Dret a Devolució: 
1.- Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament, per resolució ferma, haver tingut 

lloc la nulꞏlitat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del 
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el terreny, el contribuent 
tindrà dret a la devolució de l’ impost satisfet, sempre i quan aquest acte o contracte no li hagi 
produït efectes lucratius i reclami la devolució en el termini de quatre anys, complerts des que 
la resolució va quedar ferma. S’entén que existeix efecte lucratiu quan no es justifica que els 
interessats han de realitzar les recíproques devolucions que es refereix l’article 1295 del Codi 
Civil. Tot i que l’acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es 
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declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’ impost, no hi haurà cap 
mena de devolució. 

2.- Si el contracte queda sense efecte de comú acord de les parts contractants, no procedirà la 
devolució de l’ impost satisfet i es considerarà com un acte nou, subjecte a tributació. Aquest 
comú acord s’estimarà efectiu si s’acorda un acte de conciliació i amb la simple desestimació a 
la demanda. 

 
Article 15.- Règim de Declaració i Ingrés: 
1.- L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, llevat dels supòsits previstos en l’article 11, 

d’aquesta Ordenança, quan l’Ajuntament no pugui conèixer el valor cadastral correcte que 
correspondria al terreny en el moment de la meritació. 

2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar a l’Ajuntament autoliquidació o declaració en 
els supòsits de l’article 11, segons el model oficial que contindrà els elements de la relació 
tributària imprescindibles per a practicar la liquidació que procedeixi. 

3.- L’esmentada autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis a 
comptar des de la data que es produeixi la meritació de l’ impost: 
a).- Quan es tracti d’actes "inter vius", el termini serà de trenta dies hàbils. 
b).- Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un 

any sempre que ho solꞏliciti el subjecte passiu. 
4.- A l’ esmentada autoliquidació o declaració s’acompanyarà de la documentació que contingui la 

transmissió gravada.  
Pels casos d’actes per causa de mort, s’haurà d’aportar la documentació següent: 

 4.1 Original del document notarial, judicial o privat en que consti l’acceptació de l’herència. A 
més, cal presentar, llevat que s’hagi protocolꞏlitzat en el document públic relatiu a l’operació 
que s’autoliquida o declara els documents següents: 

 4.1.1 Certificat de defunció del causant de la successió. 
 4.1.2 Certificat de registre general d’actes d’últimes voluntats 
 4.1.3 Còpia autoritzada del  testament, codicil, memòria testamentària o pacte succesori. En el 

cas que no hi hagi, cal aportar un dels documents següents: 
 Acta de notorietat de declaració d’hereus intestats, si el parentiu entre transmitents i 

adquirents és el d’ascendents o descendents o a la inversa, o cònjuges i convivents en 
parella estable entre si. 

 Declaració judicial dels hereus. Si no s’ha fet aquesta declaració, s’ha de presentar una 
relació dels presumptes hereus en la qual s’indiqui el parentiu de cadascun amb el causant. 

 4.1.4 Si no consta clarament en l’escriptura la data dels títols anteriors pels quals es va adquirir 
en el seu dia l’immoble que ara es transmet, s’haurà d’aportar còpia dels documents on constin 
aquests títols anteriors. 

5.- Els terminis per tal de solꞏlicitar les bonificacions aplicables en aquest impost són els mateixos 
terminis que per a la presentació de l’autoliquidació o declaració, és a dir, els terminis 
assenyalats a l’apartat 3 d’aquest article. 

6.- Si les autoliquidacions o declaracions es presenten transcorreguts aquests terminis s’aplicaran 
els corresponents recàrrecs d’extemporaneïtat regulats a l’article 19 i no serà d’aplicació cap de 
les bonificacions previstes a l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

 
Article 16.- Obligacions dels Altres Interessats: 
Estaran igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els 
mateixos terminis que els subjectes passius: 

a).- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic "inter 
vius", el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real. 
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b).- En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitatius del domini, a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o 
transmeti el dret real. 

 
Article 17.- Règim d’Autoliquidació de l’ impost: 
1.- Els subjectes passius hauran d’autoliquidar per ells mateixos l’ impost d’acord amb el model 

establert per l’Ajuntament. 
2.- Cada declaració - liquidació contindrà les quotes resultants que s’hauran d’ingressar a les 

entitats colꞏlaboradores que s’assenyalin en el model del document en els terminis establerts en 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

3.- L’autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional, a 
compte, sotmesa a la corresponent comprovació que s’ha efectuat mitjançant l’aplicació 
correcta de les normes reguladores de l’ impost. Aquesta liquidació esdevindrà definitiva 
d’acord amb el que està establert legalment. 

 
Article 18.- Obligacions dels Notaris: 
 
Els notaris estaran obligats a trametre a l’Ajuntament, durant la primera quinzena de cada trimestre, 
la relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per ells durant el trimestre 
anterior, en el qual es continguin els fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la 
realització del fet imposable de l’ impost, fent constar la referència cadastral dels béns immobles 
que siguin objecte de transmissió, exceptuant els actes d’última voluntat. Així mateix estaran 
obligats a trametre, en el mateix termini, la relació dels documents privats comprensius dels 
esmentats fets, actes o negocis jurídics que els siguin presentats per a coneixement o legitimació de 
signatures. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici del deure general de colꞏlaboració 
establert en la Llei General Tributària. 
 
Article 19.- Presentació Extemporània d’Autoliquidacions: 
1.- Les quotes resultants d’autoliquidacions presentades desprès d’haver transcorregut els terminis 

previstos en l’article 15.3 d’aquesta Ordenança, s’incrementaran amb els següents recàrrecs: 
 

Període transcorregut des del venciment 
de la data límit d’autoliquidació 

Recàrrecs 
Aplicables  

 Fins a 3 mesos:  5% 
 De 3 a 6 mesos: 10% 
 De 6 a 12 mesos:  15% 
 Més de 12 mesos:  20% 

 
En les autoliquidacions presentades desprès de dotze mesos, a més del recàrrec anterior 
s’exigiran interessos de demora. 

2.- Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ ingrés al temps de la presentació de l’autoliquidació 
extemporània, a més dels recàrrecs previstos en el punt 1, s’exigirà el recàrrec del període 
executiu que correspongui. 

 
Article 20.- Pluralitat d’Obligats: 
1.- Quan amb motiu de la transmissió d’un terreny, en la modalitat d’actes “Inter vius” o “Mortis 

causa”, resultin varies transmissions de la propietat, hi hauran tants subjectes passius com 
transmissions s’hagin originat. 
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2.- Es considerarà, als efectes de l’apartat anterior, que s’han produït varies transmissions quan 
diferents persones transmetin o adquireixin parts alíquotes, perfectament individualitzables del 
bé. 

3.- Es considerarà una transmissió: 
a).- La transmissió onerosa d’un terreny propietat de la societat legal de ganancials. 
b).- L’adquisició gratuïta d’un terreny a favor de la societat legal de ganancials. 

En aquests casos procedirà presentar una autoliquidació. 
4.- En els casos de varies transmissions, estan obligats a presentar l’autoliquidació per aquest 

impost tots els subjectes passius. 
No obstant això, un dels obligats podrà actuar com a mandatari de la resta i presentar una sola 
autoliquidació, comprensiva de la totalitat del deute. 

5.- Quan es presenti una autoliquidació, l’obligació d’efectuar l’ ingrés del deute resultant 
correspondrà al declarant, sense perjudici de la seva facultat per repercutir a la resta dels 
obligats la suma que en dret els correspongués satisfer. 

 
Article 21.- Comprovació i Investigació: 
La inspecció i comprovació de l’ impost es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General 
Tributària i les altres Lleis reguladores, així com les disposicions dictades per el seu 
desenvolupament i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Article 22.- Infraccions i Sancions: 
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació 
de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General 
Tributària, en el Reial Decret 1930/1998, de 11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim 
sancionador tributari, i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Disposició Addicional: 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altres normes de rang 
legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit 
d’aquesta Ordenança. 
 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la 
seva modificació o la seva derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
 

REGULADORA DE L’ IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTALꞏLACIONS I OBRES 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
A l’empara del que disposa l’article 106 en relació als 4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 15 al 
19 i d’acord amb els articles 100 a 103 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de l’ 
impost sobre Construccions, Instalꞏlacions i Obres.  
 
Article 2.- Fet Imposable: 
Constitueix el fet imposable de l’ impost l’execució, dins d’aquest terme municipal, de qualsevol 
construcció, instalꞏlació o obra, per la qual sigui necessària l’obtenció de llicència municipal 
d’obres, o urbanística, s’hagi obtingut o no, d’acord amb el que estableix la legislació sobre règim 
del sòl. Neix el fet imposable amb l’ inici de les obres, construccions o instalꞏlacions. 
En concret es troben sotmeses a l’ impost les següents construccions, obres i instalꞏlacions: 
a).- Les obres de construcció de tota mena d’edificis de nova planta. 
b).- Les obres de reforma de l’estructura d’un edifici o que augmentin o redueixin el seu volum. 
c).- Les obres de reforma que modifiquin la distribució interior de l’edifici. 
d).- Les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions. 
e).- Les obres d’urbanització, excepte les que es realitzin en funció d’un projecte d’urbanització. 
f).- Les obres de parcelꞏlació de terrenys. 
g).- Les obres de moviment de terres. 
h).- Les obres de construcció de murs de contenció, pous, obres de captació d’aigua i piscines. 
i).- Les obres d’enderrocament d’edificis existents. 
j).- Les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància. 
k).- La colꞏlocació de grues torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors. 
l).- El canvi o reparació puntual d’elements estructurals. 
m).- L’execució o modificació d’obertures que afectin a elements estructurals. 
n).- Les obertures de rases de més de 25 metres lineals. 
 
Article 3.- Subjectes Passius: 
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als quals es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General tributària següents: 
1.- A títol de contribuent, els titulars o propietaris de les construccions, instalꞏlacions o obres siguin 

o no siguin propietaris de l’immoble sobre el que es realitzen. S’entén com a propietaris de les 
construccions, instalꞏlacions o obres, als qui suportin les despeses o costos que comporti la seva 
realització. 

2.- A títol de substitut del contribuent, els que solꞏlicitin les llicències municipals, o facin les 
construccions, les instalꞏlacions o les obres sense llicència, sempre que les construccions, 
instalꞏlacions o obres, no siguin realitzades pels contribuents. 

 
Article 4.- Base Imposable: 
El cost real i efectiu de les construccions, instalꞏlacions i obres. 
1.- Base imposable provisional: és el pressupost de les construccions, instalꞏlacions i obres, objecte 

de la llicència, presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Colꞏlegi 
Professional corresponent dins de l’any de la concessió de la llicència. En obres que es 
solꞏlicitin d’acord amb un projecte tècnic d’arquitecte, la base imposable provisional serà el 
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pressupost d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel 
Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. 

2.- Base imposable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o al termini de la 
llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instalꞏlacions i obres realment 
executades, i el seu cost real i efectiu, mitjançant declaració acreditada documentalment pel 
tècnic director de l’obra o pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període 
de la prescripció. 

 
Article 5.- Exempcions: 
1.- S’eximeix del pagament del present impost, la realització de qualsevol construcció, instalꞏlació o 

obra de la qui siguin propietaris l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats locals, que, 
estant subjectes a aquest, vagin a ésser destinades directament a carreteres, ferrocarrils, ports, 
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara 
que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió 
nova com de conservació. 

2.- La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions 
territorials gaudeixen d’exempció en aquest impost en aplicació de l’article IV de l’acord entre 
l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979. 

 
Article 6.- Tipus de Gravamen: 

El Tipus de Gravamen: 3,7%
Per a l’aplicació del tipus de gravamen s’atendrà al que estés vigent en la data de concessió de la 
llicència. 
 
Article 7.- Quota: 
La quota de l’ impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
Article 8.- Bonificacions de la Quota: 
1.- D’acord amb l’article 103.2.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es podrà bonificar la quota de l’ impost 
a favor de les construccions, instalꞏlacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment 
de l’ocupació que justifiquin la esmentada declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà prèvia solꞏlicitud del subjecte passiu pel vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres.  

2.- De conformitat amb la previsió legal anterior, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols acorda les 
bonificacions següents: 
a).- Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost les construccions, instalꞏlacions 

o obres de nova planta, rehabilitació, restauració o reforma en edificis inclosos a l’apartat 1, 
nivells A, B i C ( Béns d’interès Nacional, béns d’interès local i edificis d’interès) del Catàleg 
de Béns a Protegir de Sant Feliu de Guixols, sempre que les obres afectin a elements objecte 
protecció. 
La concessió d’aquesta bonificació resta condicionada a la no transmissió de l’immoble 
objecte de construcció, rehabilitació, restauració o reforma, per acte entre vius, en els 5 anys 
següents a la finalització de les obres. L’incompliment d’aquesta condició comportarà 
l’obligació de retornar l’import bonificat amb el interessos de demora corresponents. 

b).-  Gaudiran d’una bonificació del 20% en la quota de l’impost les construccions, instalꞏlacions 
o obres de rehabilitació, restauració o reforma en zones incloses a l’apartat 3 del Catàleg de 
Béns a Protegir de Sant Feliu de Guixols (Zones  d’expectativa arqueològica), sempre que les 
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obres comportin la obligació de dur a terme intervencions i/o seguiment arqueològic en el 
subsòl sota la supervisió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
La concessió d’aquesta bonificació resta condicionada a la no transmissió de l’immoble 
objecte de construcció, rehabilitació, restauració o reforma, per acte entre vius, en els 5 anys 
següents a la finalització de les obres. L’incompliment d’aquesta condició comportarà 
l’obligació de retornar l’import bonificat amb el interessos de demora corresponents. 

c).- Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost les construccions, instalꞏlacions 
o obres realitzades per Administracions Públiques o Empreses concessionàries municipals.  

d).- Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost les construccions, instalꞏlacions 
i obres consistents en rehabilitació o pintura de façanes. 

e).- La realització d’obres de rehabilitació d’edificis incloses en programes de rehabilitació 
d’habitatges que aprovi l’Ajuntament podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de 
l’impost.  
Per tal de poder gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors, és requisit 
indispensable haver obtingut la corresponent llicència o haver presentat la corresponent 
comunicació prèvia, abans de l’inici de les obres, i no tenir obligacions de pagament pendents 
en període executiu amb la Hisenda Municipal, en el moment de la solꞏlicitud de la 
bonificació. Per obtenir la bonificació caldrà que el Subjecte Passiu la solꞏliciti des de la 
solꞏlicitud de la Llicència d’obres o la comunicació corresponent i fins el termini d’un mes de 
l’atorgament de la llicència o l’assabentament de la comunicació.  
Les bonificacions no s’aplicaran a les obres respecte de les quals s’hagi instat la legalització  
A la solꞏlicitud s’haurà d’adjuntar un informe emès per tècnic competent en la matèria que 
detalli els elements objecte de protecció afectats per les obres. 
Aquesta solꞏlicitud, degudament informada, s’elevarà al Ple per a la seva aprovació. 

f).- La realització d’obres particulars (excloses les empreses de promoció immobiliària, entitats 
financeres i, d’acord amb la definició establerta a la Llei 17/2000, de 29 de desembre 
d’equipaments comercials, els considerats grans i mitjans establiments comercials) destinades 
al desenvolupament d’activitats comercials o industrials que fomentin la nova ocupació amb 
contractes indefinits o que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors 
amb contractes indefinits, gaudiran amb caràcter general d’una bonificació del 25% de la 
quota de l’ impost, amb la possibilitat d’ampliar-la fins a un 95% mitjançant acord de 
l’Ajuntament en Ple.  
En aquest cas, el Subjecte Passiu haurà de solꞏlicitar la bonificació adjuntant la documentació 
següent: 
1.-  Una memòria de l’activitat que pretén desenvolupar amb una especificació de la 

previsió dels llocs de treball de l’activitat a desenvolupar.  
2.-  Escriptura de constitució o adaptació d’estatuts i modificacions si s’escau registrades 

degudament, en cas de persona jurídica i declaració censal en cas de persona física.  
3.-  DNI del solꞏlicitant i document públic acreditatiu de poders per actuar com a 

representant legal de l’empresa.  
4.-  Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social.  
5.-  Certificat de no tenir deutes amb l’Administració Local. 
6.-  Còpia de l’últim rebut de l’ impost sobre Activitats Econòmiques, si s’escau. 
7.-  Fotocòpies de les liquidacions de l’ impost de societats i de renda corresponents als tres 

exercicis anteriors a l’exercici anterior a l’aplicació de la bonificació. 
8.-  Certificat de la Seguretat Social sobre la plantilla del personal fix corresponents a 

l’exercici fiscal de l’any anterior a l’aplicació de la bonificació, i en relació amb 
l’exercici fiscal anterior a aquell. En cas de ser empresa de nova creació haurà de 
presentar posteriorment la justificació de la plantilla fixa, i en un període no superior a 
un any des de la certificació de la finalització de l’obra. 
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9.-  Factures justificatives de les inversions realitzades i que afectin directament al tipus de 
bonificació que es demana ( immobilitzat material i immaterial ).  

10.- Memòria explicativa, si s’escau , dels projectes que es refereixen els apartats 4 i 5. 
11.- Qualsevol altra documentació que consideri adient per justificar les activitats 

realitzades. 
Els criteris de referència per valorar seran: 

 Tram Percentatge 
De 5 a 10 Treballadors Fixes 25% 
De 11 a 15 Treballadors Fixes 45% 
De 16 a 20 Treballadors Fixes 65% 
De 21 a 25 Treballadors Fixes 85 % 
A partir de 26 Treballadors Fixes 95 % 

3.- S’estableix una bonificació del 50% sobre les obres, construccions i instalꞏlacions destinades a la 
incorporació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. 
Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra que 
correspongui a l’obra i la instalꞏlació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar per l’autoconsum, sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instalꞏlació 
d’energies renovables. 

 L’acompliment d’aquests requisits es justificarà amb un informe tècnic elaborat per un 
professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la solꞏlicitud de bonificació. 

4.- Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota d’aquest impost, les obres de construcció 
d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer. 

5.- Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota d’aquest impost, les obres de construcció 
d’habitatges de protecció oficial destinats a la venda. No s’inclouen en aquest supòsit les 
construccions d’habitatges de protecció oficial de promoció individual. (d’ús propi). 

6.- Gaudiran d’una bonificació del 90% les construccions, instalꞏlacions i obres que afavoreixin les       
condicions d’accés, supressió de barreres arquitectòniques i habitabilitat, sempre i quan no 
estiguin obligats d’acord amb la normativa vigent. Aquesta bonificació quedarà condicionada a 
la presentació del certificat de minusvalidesa definitiva de l’ Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials  

7.- Les bonificacions esmentades als punts 4 i 5 d’aquest article comportaran la devolució parcial 
corresponent (segons el percentatge de bonificació aplicable) de l’ import pagat en el seu 
moment per aquest impost pel subjecte passiu quan s’acrediti la qualificació definitiva 
d’habitatge de protecció oficial. En cas de solꞏlicitar la desqualificació d’habitatge de protecció 
oficial, el solꞏlicitant de la desqualificació vindrà obligat al pagament de l’ import proporcional 
de la bonificació que correspongui al seu habitatge. 

8.- Per gaudir de les bonificacions esmentades és requisit indispensable haver obtingut prèviament a 
l’ inici de les obres la corresponent llicència. 

9.- De l’aplicació de les bonificacions sobre la quota s’obtindrà la quota bonificada, llevat dels 
supòsits dels punts 4 i 5 d’aquest article. 

10.- Les bonificacions previstes als punts 3, 4 i 5 d’aquest article són compatibles entre sí. 
 
Article 9.- Deduccions de la Quota: 
1.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un cop atorgades 
les bonificacions establertes a l’article anterior, l’Ajuntament acordarà la deducció automàtica a la 
quota íntegra, únicament, de l’import de la taxa per la tramitació de la llicència o comunicació 
corresponent a la instalꞏlació, construcció o obra quan es tracti de les següents obres: 
a).- Les que afectin a béns inclosos a l’apartat 1, nivells A, B i C, i a l’apartat 3 del Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic de Sant Feliu de Guíxols. 
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b).- les realitzades per part d’Administracions Públiques o empreses concessionàries municipals. 
c).- les destinades a la rehabilitació o pintura de façanes. 
d).- les obres particulars (excloses les empreses de promoció immobiliària i entitats financeres) 
destinades al desenvolupament d’activitats comercials o industrial que fomentin la nova ocupació. 
 
2.- No seran objecte de deducció els imports pagats en concepte de taxes corresponents a la placa 
d’obres, ni la taxa per la llicència o comunicació de primera ocupació, ni la taxa d’ocupació de via 
pública, ni la taxa per tancament de carrer, ni les taxes per obertura de rases, ni qualsevol altre taxa 
que sigui d’aplicació a la instalꞏlació, construcció o obres, que no sigui estrictament la taxa de 
llicència o comunicació d’obres assenyalada en el punt 1 d’aquest article. 
3.- Per poder gaudir de la deducció esmentada és requisit indispensable haver obtingut la 
corresponent llicència o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, abans de l’inici de les 
obres. 
 
Article 10.- Meritació: 
L’ impost es merita el dia que comença la construcció, instalꞏlació o obra, encara que no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència municipal. 
 
Article 11.- Període Impositiu: 
1.- Es el d’execució de l’obra, o sigui el període que va des del començament fins a l’acabament de 

les construccions, obres i instalꞏlacions que es realitzin, dates que s’han de comunicar a 
l’Administració municipal. 

2.- Es considerarà com a data de finalització de les obres, en cada supòsit: 
a).- La data d’acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la certificació de 

final d’obra. 
b).- La data de termini de la llicència urbanística o d’obres. 
c).- La data de solꞏlicitud de la llicència de primera utilització, o d’utilització efectiva de la 

construcció, instalꞏlació o obra. 
d).- La data de desestimació de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència municipal. 

3.- En el cas de desestimació de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part executada, en 
la forma prevista en el punt 3 de l’article 13. 

4.- En el cas que es reprenguin les obres a les quals s’havia desistit o deixat caducar la llicència 
municipal, s’haurà de procedir d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2 de l’article 13, per la 
part de construccions, obres i instalꞏlacions que restin per executar, amb l’aplicació del cost 
actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova data de meritació, que serà la de reinici de les 
obres. 

 
Article 12.- Règim de Declaració, Autoliquidació i Ingrés: 
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació de l’ impost.  
2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració - autoliquidació de l’ impost en el 

moment de solꞏlicitar la llicència municipal d’obres, segons el model establert per l’Ajuntament, 
acompanyant –en cas d’Obres Majors- com a documentació, la justificació del pressupost 
d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel Colꞏlegi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya; als efectes valdrà fotocòpia de la fitxa colꞏlegial.  

3.- Aquesta declaració – autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional. 
  
Article 13.- Liquidació Definitiva: 
1.- Un cop finalitzades les construccions, instalꞏlacions i obres, en el termini d’un mes a comptar 

des del dia següent a la seva finalització, els subjectes passius hauran de presentar davant 
l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que 
considerin oportuns per acreditar el cost consignat. 
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A quests efectes, la data de finalització de les construccions, instalꞏlacions i obres serà la que 
resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu cas, la que consti en el 
certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la 
llicència d’obres. 

2.- En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior, o d’ofici, en el seu cas, l’Ajuntament 
practicarà la liquidació corresponent. 
En el cas de que la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini 
previst en l’article 31 de la Llei General Tributària. 

3.- Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d’abonar-lo 
en els terminis establerts en l’article 62 de la Llei General Tributària. Transcorregut el període 
voluntari de pagament sense que s’hagi efectuat l’ ingrés, s’iniciarà el període executiu, que 
determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els terminis previstos en els 
articles 26 i 28 de la Llei General Tributària. 

4.- La liquidació a què es refereix els apartats anteriors no impedirà en cap cas l’ inici de les 
actuacions de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

 
Article 14.- Infraccions i Sancions: 
Les infraccions tributàries que es detectin o s’hagin comès en els procediments de gestió, inspecció 
i recaptació en aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el previst a la Llei General 
Tributària i a l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret públic 
municipal. 
 
Article 14.bis.- Inspecció: 
La inspecció i la comprovació del impost es realitzaran d’acord amb el previst a la Llei  General 
Tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va signar el 28 d’abril de 2008 conveni de delegació de les 
funcions de inspecció del Impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres amb la Diputació de 
Girona, que exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, organisme autònom de la 
Diputació. 
 
Article 15.- Remissió Normativa: 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que 
les desenvolupin i complementin. 
 
Disposició Final: 
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada 
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el 
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de 
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007, el 18 de desembre de 2008, el 21 de 
desembre de 2011, el 18 de desembre de 2012, el 21 d’octubre de 2014 i el 27 de setembre de 2018 
pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el 
BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà 
fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa. 
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ORDENANÇA GENERAL NÚM. 7 
 

REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 

CAPÍTOL I.- FONAMENT LEGAL 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació al 
4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 
8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 28 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El seu objecte és 
desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les Contribucions Especials, en aquest 
municipi, previst en els articles 28 al 37 ambdós inclosos en la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE 
 
Article 2.- Fet Imposable: 
1.- El fet imposable de les Contribucions especials estarà constituït per l’obtenció per part del 

subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la 
realització d’obres públiques o de l’establiment o l’ampliació de serveis públics de caràcter 
municipal per aquest Ajuntament. 

2.- Les Contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en 
l’establiment o l’ampliació dels serveis que es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà 
independent del fet que unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes passius. 

 
Article 3.- Consideració d’Obres i Serveis: 
1.- Als efectes d’allò que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i serveis 

municipals els següents: 
a).- Els que dintre l’àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l’Ajuntament per atendre 

els fins que li són atribuïts. S’exclouen les seves obres realitzades a títol de propietari dels 
seus béns patrimonials. 

b).- Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament per haver estat atribuïts o delegats per altres 
Entitats Públiques, i també aquells que la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués 
assumit. 

c).- Els que es realitzin o estableixin per part d’altres entitats Públiques o pels seus 
concessionaris, amb aportacions econòmiques d’aquest Ajuntament. 

2.- Les obres i serveis que es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu caràcter de 
municipals, encara que siguin realitzats o establerts per: 
a).- Organismes Autònoms municipals o Societat Mercantils, quan l’únic titular del seu capital 

social sigui aquest Ajuntament. 
b).- Concessionaris amb aportacions d’aquest Ajuntament. 
c).- Associacions de contribuents. 

3.- Les Contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva 
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o 
l’ampliació dels servei per raó de les quals haguessin estat establertes i exigides. 
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Article 4.- Obres i Serveis Determinants del Fet Imposable: 
L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de les Contribucions 
especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable establertes a 
l’article 2n. de la present Ordenança, entre d’altres i a títol merament orientatiu i no limitatiu: 
a).- Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
b).- Per la primera instalꞏlació, renovació i substitució de xarxes de distribució d’aigua, de xarxes de 

clavegueram i desguàs d’aigües residuals. 
c).- Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instalꞏlació de xarxes de 

distribució d’energia elèctrica. 
d).- Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i pavimentades, i 

també la modificació de les rasants. 
e).- Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques 

urbanes. 
f).- Per l’establiment i l’ampliació dels servei d’extinció d’incendis. 
g).- Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per al rec de finques. 
h).- Per a la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües 

per a l’abastament. 
i).- Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i colꞏlectors generals. 
j).- Per la plantació d’arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l’ampliació de parcs i 

jardins que siguin d’interès per un determinat barri, zona o sector. 
k).- Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció. 
l).- Per la realització d’obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i 

inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d’aigües. 
m).-Per la construcció de galeries subterrànies, per a l’allotjament de xarxes i canonades de 

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

n).- Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals. 
 

CAPÍTOL III.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 5.- Exempcions i Bonificacions: 
1.- No es reconeixeran en matèria de Contribucions especials altres beneficis fiscals que els que 

vinguin establerts per disposicions amb caire de Llei posterior a la 39/88 o per Tractats o 
Convenis Internacionals. 

2.- Els qui, en els casos referits en l’apartat anterior, es considerin amb dret a un benefici fiscal ho 
faran constar així davant l’Ajuntament, amb menció expressa del precepte que considerin 
emparat el seu dret. 

3.- Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribucions especials, les quotes que haguessin 
pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l’ import de les bonificacions, no podran ser 
objecte de distribució entre la resta dels subjectes passius. 

 
CAPÍTOL IV.- SUBJECTES PASSIUS 

 
Article 6.- Consideració de Subjectes Passius: 
1.- Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions especials les persones físiques 

i jurídiques i també les entitats referides en l’article 33 de la Llei General Tributària, 
especialment beneficiades per la realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels 
serveis municipals que originen l’obligació de contribuir. 

2.- Als efectes d’allò que disposa l’apartat anterior es consideraran persones especialment 
beneficiades: 
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a).- En les Contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis 
que afectin a 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 titulars d’aquestes. 

c).- En les Contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció 
d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que 
desenvolupin la seva activitat en aquesta branca, al terme municipal. 

d).- En les Contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les Empreses 
subministradores que hagin d’utilitzar-les. 

 
Article 7.- Contribuents: 
1.- Sense perjudici, en el seu cas, d’allò que disposa l’apartat 3 de l’article 12 de la present 

Ordenança, les Contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o 
jurídiques que apareguin al 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 d’acabament de les obres o en la de començament de la prestació del servei. 

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, a fi de procedir a la liquidació i notificació de les quotes individuals. En cas que 
no es faci així, s’entendrà com a acceptat el que liquidi i notifiqui una única quota, de la 
distribució de la qual se n’ocuparà la pròpia Comunitat. 

 
CAPÍTOL V.- BASE IMPOSABLE 

Article 8.- Base Imposable: 
1.- La base imposable de les Contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 

del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació 
dels serveis. 

2.- El referit cost estarà integrat pels següents conceptes: 
a).- El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i 

programes tècnics. 
b).- L’ import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis. 
c).- El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment les obres o serveis, excepte 

quan es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al 
municipi, o el d’immobles cedits en els termes establerts a l’art. 77 de la Llei de Patrimoni de 
l’Estat. 

d).- Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions, destrucció de 
plantacions, obres o instalꞏlacions, i també les que s’hagin d’abonar als arrendataris dels béns 
que hagin de ser enderrocats o ocupats. 

e).- L’ interès del capital invertit en les obres o serveis quan l’Ajuntament hagi d’acudir al crèdit 
per a finançar la porció no coberta per contribucions especials o la cobertura per aquestes en 
cas del seu fraccionament general. 

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

4.- Quan es tracti d’obres o serveis esmentades en l’article 3.1.c. de la present Ordenança, o de les 
realitzades per concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament esmentades en 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 
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Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 
esmentat en l’apartat primer d’aquest article. 

5.- Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’Ajuntament la 
quantitat resultant de restar a la xifra del cost total l’ import de les subvencions o auxilis que 
s’obtinguin de l’Estat o Generalitat o de qualsevol altra persona o Entitat pública o privada.  
S’exceptua el cas de la persona o Entitat aportant de la subvenció o auxili que tingui la condició 
de subjecte passiu, cas en el qual es procedirà de conformitat amb allò que s’indica a l’apartat 2 
de l’article 10 de la present Ordenança. 

 
Article 9.- Determinació de la Base Imposable: 
La Corporació determinarà en l’acord d’ordenació concret el percentatge del cost de l’obra o servei 
a repartir entre els afectats, que constituirà en cada cas, la base imposable de la Contribució 
Especial que es tracti, sempre amb el límit màxim del 90% a què es refereix l’article anterior. 
Aquest percentatge serà fixat per l’Ajuntament, i ponderarà la importància relativa de l’ interès 
públic i dels interessos dels particulars que concorrin en l’obra o servei que es tracti. 
 

CAPÍTOL VI.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 10.- Bases de Repartiment: 
1.- La base imposable de les Contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, i es 

tindrà en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les següents 
regles: 
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 a efectes de l’ Impost sobre Béns Immobles. 

b).- Si es tracta de l’establiment o l’ampliació del servei d’extinció d’incendis, podran ser 
distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest 
municipi, proporcionalment a l’ import de les primes recaptades l’any immediatament 
anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 per 100 de l’ import de 
les seves primes recaptades, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins la seva total 
amortització. 

c).- En el cas de les obres esmentades en l’article 4.m) de la present Ordenança, l’ import total de 
les Contribucions Especials serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin 
d’utilitzar-les en raó a l’espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total, 
encara que no les usin immediatament. 

2.- En el cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les Contribucions 
Especials atorgui una subvenció o auxili econòmic per a la realització de les obres o 
l’establiment o l’ampliació dels serveis municipals, l’ import de tal subvenció o auxili es 
destinarà, primerament, a compensar la seva quota i l’excés, si n’hi ha, s’aplicarà a reduir, a 
prorrata, la quota de la resta dels subjectes passius. 

 
Article 11.- Altres Bases de Repartiment: 
1.- En tota mena d’obres, quan la diferència de cost per unitat en els diversos trams o seccions de 

l’obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau d’utilitat o benefici per als 
interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt als efectes del 
repartiment, i, en la seva conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no 
s’atendrà solament al cost especial del tram o secció que immediatament afecti 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 amb façana a la via pública no només 
les edificades en coincidència amb l’alineació exterior de l’illa, sinó també les construïdes en 
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blocs aïllats, sigui quina sigui la seva situació respecte de la via pública que delimiti aquella illa 
i sigui objecte de l’obra; en conseqüència, la longitud de la façana s’amidarà, en tal casos, per la 
del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, els patis oberts, les 
zones de jardí o els espais lliures. 

3.- Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s’uneixin en corba, es considerarà als efectes de 
l’amidament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del 
desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates. 

 
CAPÍTOL VII.- MERITACIÓ 

Article 12.- Meritació: 
1.- Les Contribucions especials es meritaran en el moment que les obres s’hagin executat o el servei 

hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà per cada 
un dels subjectes passius des que s’hagin fet les corresponents a cada tram o fracció de l’obra. 

2.- Sense perjudici d’allò que disposa l’apartat anterior, un cop aprovat l’acord concret d’imposició 
i ordenació l’Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les Contribucions especials 
en funció de l’ import del cost previst per l’any següent. No es podrà exigir la bestreta d’una 
nova anualitat si no han estat fetes les obres per a les quals es va exigir la corresponent bestreta. 

3.- El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de 
determinar la persona obligada al pagament, de conformitat amb allò que disposa l’article 6 de 
la present Ordenança, encara que en l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu 
qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que el mateix subjecte hagués pagat 
les quotes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 del present article. Quan la persona 
que figuri com a subjecte passiu en l’acord concret d’ordenació i li hagi estat notificat així, 
transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que motiven la imposició en el període 
comprès entre l’aprovació de l’ esmentat acord i el del naixement de la meritació, estarà 
obligada a donar compte a l’Administració municipal de la transmissió efectuada, dins del 
termini d’un mes des de la data de transmissió, i, si no ho fes, aquesta Administració podrà 
dirigir l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en tal expedient. 

4.- Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es 
procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i 
s’efectuaran les liquidacions que procedeixin i es compensaran com a lliurament a compte els 
pagaments anticipats que s’haguessin efectuat. 
Aquest assenyalament definitiu serà realitzat pels òrgans competents de l’Ajuntament, i 
s’ajustaran a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei que es 
tracti. 

5.- Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de 
subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé excedissin de la quota individual 
definitiva que els correspongui, l’Ajuntament practicarà d’ofici la pertinent devolució. 

 
 

CAPÍTOL VIII.- FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS 
 
Article 13.- Fraccionament i Ajornament de les Quotes: 
1.- Un cop determinada la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a solꞏlicitud del 

contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, i s’haurà de 
garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l’ import de l’ interès de demora de les 
quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, paga i senyal, aval bancari o una altra garantia 
suficient per a satisfacció de la Corporació. 

2.- La concessió del fraccionament o l’ajornament implicarà la conformitat del solꞏlicitant amb l’ 
import total del deute tributari que li correspongui. 
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3.- La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de 
certificació de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i els interessos 
corresponents. 

4.- En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d’ajornament o fraccionament, 
mitjançant ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de pagament i també dels 
interessos vençuts, i es cancelꞏlarà la garantia constituïda. 

 
CAPÍTOL IX.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ 

 
Article 14.- Imposició: 
L’exacció de les Contribucions Especials necessitarà la prèvia adopció per l’Ajuntament de l’acord 
d’imposició en cada cas concret. 
 
Article 15.- Ordenació: 
1.- L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei que s’hagi 

de costejar mitjançant Contribucions Especials no es podrà executar fins que s’hagi aprovat la 
seva ordenació. 

2.- L’acord d’ordenació o Ordenança reguladora serà d’inexcusable adopció i contindrà la 
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i 
dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació concret o Ordenança reguladora es remetrà en 
la resta de qüestions a la present Ordenança de Contribucions Especials. 

3.- Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes 
a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu 
domicili fossin coneguts, i, sinó, per edictes. Els interessats podran formular Recurs de 
Reposició preceptiu i previ davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les 
Contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment 
beneficiades o les quotes assignades. 

 
Article 16.- Colꞏlaboració amb altres Ens Locals: 
1.- Quan l’Ajuntament colꞏlabori amb altres Entitats locals en la realització o l’establiment o 

l’ampliació de serveis i sempre que s’imposin Contribucions Especials, s’observaran les 
següents regles: 
a).- Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords d’imposició i 

ordenació concrets. 
b).- Si alguna de les Entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la 

colꞏlaboració econòmica de l’altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la 
Contribució especial, sense perjudici d’allò que disposa la lletra a) anterior. 

2.- En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una d’aquestes Entitats, quedarà 
sense efecte l’actuació comuna, i adoptaran separadament cadascuna d’elles les decisions que 
procedeixin. 

 
Article 17.- Delegació d’Atribucions: 
En el cas de delegació de l’execució d’obres o establiment o ampliació de serveis que s’hagin de 
finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d’imposició i ordenació podran 
correspondre a l’ ens delegat, en els termes de la pròpia delegació, sens perjudici del que preveu 
l’article 151 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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CAPÍTOL X.- COLꞏLABORACIÓ CIUTADANA 
 
Article 18.- Colꞏlaboració per Iniciativa Ciutadana: 
Els propietaris o els titulars afectats es podran constituir en Associació administrativa de 
contribuents i promoure la realització d’obres o l’establiment o l’ampliació de serveis, i 
comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a l’Ajuntament, a més de la que els 
pertoqui, quan la situació financera municipal no permeti destinar-hi recursos. 
 
Article 19.- Colꞏlaboració en Iniciativa Municipal: 
1.- Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació de 

serveis promoguts per l’Ajuntament es podran constituir en Associacions administratives de 
contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de les Contribucions 
Especials. 

2.- Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article 
anterior, l’acord s’haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que 
representin, almenys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer. 

 
CAPÍTOL XI.- RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 

 
Article 20.- Recaptació: 
Per a la recaptació de les Contribucions Especials es procedirà segons el que estableix per als 
ingressos directes l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Article 21.- Infraccions i Sancions: 
1.- En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions que hi 

corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació. 

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

 
CAPÍTOL XII - REMISSIÓ NORMATIVA 

 
Article 22.- Remissió Normativa: 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, la Llei General Tributària i disposicions que les 
desenvolupin i complementin. 
 
Disposició Final: 
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, modificada 
el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, modificada novament el 23 de desembre de 
2003 i el 21 de desembre de 2004 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà efectiva el 
mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació 
expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

 
Article 1.- Fonament Legal: 
Aquest Ajuntament estableix les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en els supòsits assenyalats a l’article 2n d’aquesta Ordenança, en base a les previsions 
recollides a l’art 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2.- Fet Imposable: 
Constitueix el fet imposable de les taxes la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local i, en particular: 
1.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 

puntals, bastides i altres instalꞏlacions anàlogues. Annex 1 de la present Ordenança 
2.- Entrades de vehicles a través de les voreres a edificis o terrenys des de la via pública, amb 

independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb placa de gual i reserves d’espai per 
aparcament exclusiu, parades de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
classe. Colꞏlocació d’elements dissuasoris a la via pública. Annex 2 de la present Ordenança 

3.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa. Annex 3 de la present Ordenança 

4.- Instalꞏlació de quioscs en la via pública. Annex 4 de la present Ordenança. 
5.- Instalꞏlacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la venda automàtica 

espectacles, atraccions, situats en terrenys d’us públic local així com indústries ambulants i de 
rodatge cinematogràfic. Annex 5 de la present Ordenança. 

6.- Mercats municipals. Annex 6 de la present Ordenança 
7.- Ocupació d’espais per antenes de telefonia mòbil. Annex 7 de la present Ordenança. 
8.- Utilització d’instalꞏlacions i edificis municipals. Annex 8 de la present Ordenança 
9.- Ocupació de la via pública amb fires. Annex 9 de la present Ordenança 
 
Article 3.- Supòsits de No Subjecció i Exempcions: 
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no restaran obligats al pagament de taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
Article 4.- Subjectes Passius: 
1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques 

així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que gaudeixin, 
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, de conformitat 
amb algun dels supòsits previstos amb l’article anterior. 

2.- Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial per entrades de vehicles a través de les voreres i per la seva construcció, 
manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals als que donin accés 
les esmentades entrades de vehicles. Els propietaris podran, en el seu cas, repercutir les quotes 
sobre els respectius beneficiaris. 
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Article 5.- Meritació: 
1.- Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, i en concret, quan s’iniciï l’ús 

privatiu o l’aprofitament especial. En cas de règim d’autoliquidació, la meritació es produirà en 
el moment en que es presenti la solꞏlicitud que iniciï l’actuació o l’expedient, el qual no es 
realitzarà sense que s’hagi fet efectiu el pagament corresponent. 

2.- Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa, aquesta tindrà 
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat del cas d’inici 
o cessament en la utilització especial, que el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància 
amb el consegüent prorrateig de la quota, en els termes que s’estableixin. Es considera taxa de 
meritació periòdica la d’entrada de vehicles, reserves d’espai, parades de vehicles i càrrega i 
descarrega de mercaderies de qualsevol classe. 

3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament no es 
desenvolupi, procedirà la devolució de l’ import corresponent. 

4.- Quan es gaudeixi, utilitzi o s’aprofiti el domini públic en benefici particular, sense llicència, 
concessió o autorització, s’entendrà complert el fet imposable i naixerà l’obligació de satisfer la 
taxa des del moment del seu inici, sens perjudici de les sancions que procedeixin 

 
Article 6.- Protecció del Domini Públic: 
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa establerta, vindrà obligat al 
reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

2.- Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor dels 
béns destruïts o a l’ import del deteriorament sofert. 

3.- Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es notificarà als 
interessats de forma individualitzada seguint el procediment sancionador general. 

 
Article 7.- Règim d’Autoliquidació: 
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la utilització del domini públic o aprofitament especial 
en règim d’autoliquidació. 
 
Article 8.- Aprofitaments Especials: 
1.- Es consideren aprofitaments especials fixos els de durada igual o superior a l’any. En aquest cas, 

l’aprofitament ha d’ésser objecte de concessió, aplicant el procediment establert en el Reglament 
de Patrimoni dels Ens locals (Decret 336/1988) i la normativa general sobre contractació. 
L’atorgament d’aquestes concessions correspon al Ple, i és preceptiu i indispensable el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació quan s’atorgui per més de cinc 
anys i quan la quantitat dels béns de domini públic siguin superiors al 20% dels recursos ordinaris 
del Pressupost municipal. 

2.- Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada 
inferior a un any, en el cas de que els solꞏlicitants siguin més d’un, l’atorgament de la 
corresponent llicència correspon a l’Alcalde o òrgan en qui delegui. Per al seu atorgament es 
partirà del preu de tarifa i caldrà seguir procediments que garanteixin els principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència, com a poden ser el concurs normal, el concurset, la subhasta mitjançant 
les puges a la dita, etc. 

3.- En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial sense possibilitat de concurrència, 
caldrà solꞏlicitar la corresponent llicència, autorització o concessió. La relació contractual 
derivada d’aquests supòsits es regirà per les normes generals de contractació. 

 
 
Article 9.- Normes de Gestió: 
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1.- L’Ajuntament pot exigir als usuaris els antecedents necessaris per a conèixer el grau real 
d’utilització del domini públic o de l’aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions 
oportunes. 

2.- Serà condició indispensable per a poder gaudir de qualsevol dels aprofitaments especials i/o 
utilitzacions privatives del domini públic municipal, que el subjecte passiu no tingui deutes 
pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests trobant-se pendents de 
pagament tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament. 

 
Article 10.- Quotes Tributàries: 
1.-La quota de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat 
derivada de la esmentada utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin de domini públic. 

2.-Les quotes aplicables a cadascun dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta Ordenança seran 
les que consten al annexes següents. 

 
Disposició Final:  
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir 
del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva 
modificació o la seva derogació expressa. 
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Annex 1.- Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Mercaderies, Materials de 
Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Bastides i altres Instalꞏlacions Anàlogues 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€/m2/dia, metre 
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
 
Serà objecte de liquidació de la taxa la superfície ocupada pels contenidors, les grues, bastides i altres 
elements anàlegs en la via pública. 
 
 Els coeficients correctors a aplicar que regiran seran els següents: 
 

Coeficient corrector sobre l’aprofitament mitjà:  l,67 
Ocupacions superiors a 50m2:  0,42 
Tanques que no ocupin vial, deixin la vorera de 80 
cm., i reuneixin totes les condicions legals:  

0,42 

Tanques en obres realitzades que tinguin per a 
finalitat un interès públic o afectin a edificis 
catalogats. 

De 0,5 a 0,1 

 
L’últim coeficient corrector d’aquesta taula s’aprovarà individualment per l’Alcalde tenint en compte 
el grau d’interès públic i social que suposi l’obra, i acordant la possibilitat o no d’acumulació dels 
coeficients i el percentatge de correcció a aplicar dins dels límits màxim i mínim de la taula. 
 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
En el cas concret de tancaments de carrer les quotes variables a aplicar, segons el tipus de via, seran 
les següents: 
 

Concepte 
Import 

Vies Primàries
Import 

Vies Secundàries
Import 

Vies Terciàries
a).- Una hora o fracció: 9,95€ 9,13€ 8,30€ 

 
A la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una quota fixa de 16,90€ per 
cada tall de carrer amb independència del tipus de via. 
 
El tipus de via es determina, afectes de l’aplicació d’aquesta taxa, segons la repercussió dins la 
circulació viària que comporta el tancament de cadascuna d’elles. 
 

VIES PRIMÀRIES 
Són aquelles on el trànsit rodat és molt intens i on la obstaculització del carrer reporta molts greus 
problemes de mobilitat i circulació al ciudatà. 

- Alabrich, Pl/ Tota la via pública 
- Algavira, C/ Del núm. 1 al núm. 9 i del núm. 2 al núm. 10 
- Balears, Avda. Tota la via pública 
- Bourg de Péage, C/ Tota la via pública 
- Callao, C/ Tota la via pública 
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- Canàries, Avda. Tota la via pública 
- Canigó, C/ Tota la via pública 
- Castell d’Aro a S’Agaró Ct/ Tota la via pública 
- Catalunya, Avda Tota la via pública 
- Ceuta, Pl/ Tota la via pública 
- Colom, C/ Tota la via pública 
- Cúbies, C/ Tota la via pública 
- Dos de Maig, C/ Tota la via pública 
- Empordà, Pl Tota la via pública 
- Enamorats, C/ Tota la via pública 
- Enric Hériz, C/ Tota la via pública 
- Europa, Avda. Tota la via pública 
- Generalitat, Rb/ Tota la via pública 
- Girona, C/ Del núm. 1 al núm.127 i del núm. 2 al núm. 130 
- Girona, Ct/ Tota la via pública 
- Girona, Pl/ Tota la via pública 
- Gravina, C/ Tota la via pública 
- Guíxols lateral Ps/ Tota la via pública 
- Guíxols, Ps/ Tota la via pública 
- Indústria, C/ Tota la via pública 
- Joan Bordas, Rb/ Tota la via pública 
- Joan Casas, Rd/ Tota la via pública 
- Joan Maragall, C/ Tota la via pública 
- Juli Garreta, C/ Tota la via pública 
- Mall, C/ Del núm. 1 al núm. 15 i del núm. 2 al núm 10 
- Mar lateral, Ps/ Tota la via pública 
- Mar, Ps/ Tota la via pública 
- Monestir, Pl/ Tota la via pública 
- Nord, Ronda Tota la via pública 
- Oviedo, C/ Tota la via pública 
- Palamós, Ct/ Tota la via pública 
- Ponent, Ronda Tota la via pública 
- Portalet, Rb/ Tota la via pública 
- Rufo, C/ Tota la via pública 
- Sant Pere, Pl/ Tota la via pública 
- Sant Pol Marítim, Ps/ Tota la via pública 
- Saragossa, Avda. Tota la via pública 
- Terol, Pl/ Tota la via pública 
- Tetuan, Pl/ Tota la via pública 
- Tossa, Ct/ Tota la via pública 

VIES SECUNDÀRIES 
Són aquelles on el trànsit rodat és intens i on la obstaculització del carrer reporta greus problemes 
de mobilitat i circulació al ciudatà. 

- Algavira, C/ Del núm. 11 al final i del núm. 12 al final 
- Almeria, C/ Tota la via pública 
- Anselm Clavé, C/ Tota la via pública 
- Castell d’Aro, C/ Tota la via pública 
- Concepció, C/ Tota la via pública 
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- Creu, C/ Tota la via pública 
- Ferran Agulló, Pl/ Tota la via pública 
- Girona, C/ del núm. 129 al final i del núm. 132 al final 
- Lleida, C/ Tota la via pública 
- Marquès de Robert, C/ Tota la via pública 
- Mercat, Pl/ Tota la via pública 
- Mercè, C/ Tota la via pública 
- Nord, Pl Tota la via pública 
- President Irla Marítim , Ps/ Tota la via pública 
- Rius i Calvet, Ps/ Tota la via pública 
- Sant Antoni, C/ Tota la via pública 
- Sant Domènech, C/ Tota la via pública 
- Sant Elm, Avda. Tota la via pública 
- Sant Feliu a Sant Pol per la costa, Ct/ Tota la via pública 
- Tarragona, C/ Tota la via pública 
- València, C/ Tota la via pública 

 

VIES TERCIÀRIES 
Són aquelles on el trànsit rodat és lleuger i on la obstaculització del carrer reporta lleus problemes 
de mobilitat i circulació al ciudatà. 
Resta de Vies Públiques 

 
 

Annex 2.- Entrades de Vehicles a Través de les Voreres, Reserves d’Espais a la Via Pública, 
Entrades i Reserves amb Delimitació Extraordinària i Colꞏlocació d’Elements 
Dissuasoris a la Via Pública 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€/m2/dia, metre 
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
 
Es considera que cada metre lineal amidat horitzontalment és equivalent a un m2. 
 
S’aplicaran diferents coeficients correctors en funció tant de la incidència que tingui la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local en l’ús comú general i en la circulació 
viària com en la utilitat derivada de la ocupació. 
 
Entrades de Vehicles: Les entrades de vehicles a través de les voreres, vorades o un altre espai de 
domini públic destinat a pas de vianants o des de carrers peatonals, a edificis, locals, recintes o 
terrenys des de la via pública, o a l’inrevés, amb independència de la necessitat o no de modificar-ne 
l’estructura i amb independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb una placa de gual, 
constitueixen el fet imposable de la taxa per entrades de vehicles. 
A efectes fiscals, l’ocupació mínima serà de tres metres lineals i s’aplicaran els següents coeficients 
correctors en funció del tipus de gual: 
 

Tipus d’Entrades de Vehicles: Coeficient: 
Garatges d’ús particular (fins a 5 vehicles): 0,147 
Garatges d’ús particular (de més de 5 vehicles) i comunitaris: 0,345 
Garatges d’establiments comercials i/o industrials: 0,246 
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Garatges d’explotació d’aparcaments  0,493 
 
La fórmula de càlcul per les altes que es produeixin durant l’any serà la següent: 
 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà (0,34€)*metres*dies (dies naturals des de la data de la 
solꞏlicitud fins a 31 de desembre de l’exercici)* coeficient del tipus d’entrada de vehicle. 
 
L’alta d’aquesta taxa s’exigirà, en règim de autoliquidació de conformitat amb els models de 
declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
La taxa d’entrades de vehicles serà objecte de padró  pels exercicis següents. 
 
Reserves d’Espai a la Via Pública: Considerant que cada vehicle ocupa 7m2 s’aplicaran els següents 
coeficients correctors: 
 

Per cada auto - taxi: 0,143 
Per cada vehicle de lloguer: 0,475 
Reserves d’espai per a obres: 0,190 
Per cada vehicle que realitzi pujada i baixada de persones (activitats 
assistencials i sanitàries): 

0,143 

Per cada vehicle que realitzi pujada i baixada de persones (activitats 
provades de tipus comercial i turístic): 

0,143 

 
La reserva d’espai s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat i serà prorrogat automàticament d’any 
en any. 
La fórmula de càlcul per les altes que es produeixin durant l’any serà la següent: 
 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà (0,34€)*metres*dies (dies naturals des de la data de la 
solꞏlicitud fins a 31 de desembre de l’exercici)* coeficient del tipus de reserva d’espai a la via pública. 
 
Aquesta taxa s’exigirà, en règim de autoliquidació de conformitat amb els models de declaració- 
autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
Reserves d’Estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda:  

Taxa anual per la reserva d’estacionament per a persones 
amb discapacitat i mobilitat reduïda (Autoliquidació i 
entrada en padró per l’exercici següent) 

Import 
corresponent a la 
taxa per garatges 
d’ús particular 

Taxa pel pintat de la reserva d’estacionament amb 
matrícula (Autoliquidació) 

162,00€ 

Taxa pel trasllat d’una reserva d’estacionament amb 
matrícula (reutilitzant la mateixa placa de la matrícula) 
(Autoliquidació) 

89,50€ 

Taxa pel canvi de plaques de matrícula de la senyalització 
de la plaça reservada (Autoliquidació) 

72,58€ 

S’estableix un coeficient corrector reductor del 0,50. 
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La fórmula de càlcul de la taxa per la reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda per les altes que es produeixin durant l’any serà la següent: 
 
Considerant que cada reserva d’espai per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda ocupa 5m2 
 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà (0,34€)*metres*dies (dies naturals des de la data de la 
solꞏlicitud fins a 31 de desembre de l’exercici)* 0,147 (coeficient del tipus d’entrada de vehicles d’ús 
particular )*0,50 (coeficient corrector reductor). 
 
L’alta d’aquesta taxa s’exigirà, en règim de autoliquidació de conformitat amb els models de 
declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
Entrades i Reserves amb Delimitació Extraordinària: 
 
La delimitació de caràcter extraordinari de les entrades de vehicles i de les reserves d’espai a la via 
pública es farà mitjançant la colꞏlocació dels elements dissuasoris necessaris per tal de facilitar la 
maniobra d’accés als mateixos, sigui aquest rodat o peatonal. 
 
Aquesta delimitació extraordinària s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat i amb l’informe 
favorable dels serveis tècnics municipals.  
 
La colꞏlocació dels elements dissuasoris la farà la brigada municipal.  
 
A efectes fiscals, la ocupació mínima de cada element és de 1 metre quadrat, el qual es sumarà als 
metres autoritzats per l’entrada o reserva, tant en la autoliquidació de l’alta com del rebut de padró 
anual, sent d’aplicació el mateix coeficient aplicable en funció del tipus d’entrada o reserva. 
 
El manteniment i la conservació dels elements autoritzats anirà a càrrec del titular de l’entrada de 
vehicles o reserva d’espai. 
 
Colꞏlocació d’Elements Dissuasoris a la Via Pública: 
 

Taxa per la colꞏlocació d’un element dissuasori tipus pivot: 90,00€ 
Taxa per la colꞏlocació d’un element dissuasori tipus jardinera: 276,33€ 

 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
A la solꞏlicitud es farà constar expressament la referència cadastral de la finca i s’acreditarà el 
pagament de l’autoliquidació, que s’entendrà realitzada a compte de la liquidació definitiva de la taxa, 
la qual s’efectuarà tenint en compte la data de l’acord de resolució de l’òrgan competent.  
 
No estaran subjectes a aquesta taxa les reserves d’espai a la via pública destinades a càrrega i 
descàrrega de mercaderies ni les destinades a l’estacionament de vehicles de minusvàlids establertes 
per l’Ajuntament. 
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Bonificacions de les Quotes de l’Annex 2:  
La Junta de Govern Local podrà establir una bonificació a la quota de la taxa fins a un màxim del 
100% pel casos en que consideri que es donen situacions d’ interès general i excepcionals en que el 
subjecte passiu, per força major i per causes no imputables a la seva voluntat vegi perjudicat greument 
el rendiment de la ocupació que tingui autoritzada. 
 

Annex 3.- Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Taules, Cadires, Tribunes, Taulats 
i Altres Elements Anàlogues amb Finalitat Lucrativa 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€/m2/dia, metre 
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
 
L’aprofitament s’autoritzarà prèvia petició de l’interessat ajustada a la normativa continguda en 
l’Ordenança d’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Taules, Cadires, Tribunes, Taulats i 
Altres Elements Anàlogues amb Finalitat Lucrativa, aprovada per l’Ajuntament en Ple de sessió del 
29 de juny de 2000. 
 
En el càlcul de la quota es computarà la superfície ocupada inclosa la que ho sigui amb testos, tanques 
o qualsevol altra classe d’elements que delimitin l’espai objecte de l’aprofitament . 
 
Instalꞏlacions no Fixes: 
Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà:  

Categoria de Carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any 
A 0,74 0,086 
B 0,72 0,086 
C 0,70 0,076 
D 0,64 0,057 
E 0,39 0,038 

 
Instalꞏlacions Fixes: 
S’entenen com a tal les que restin adherides al sòl de manera que la seva eliminació comporti danys 
o modificacions al paviment i quan en els laterals o frontals s’hagin realitzat obres de fusteria o 
d’altres elements. 
 
Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà:  
 

Categoria de carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any 
A 0,90 0,105 
B 0,88 0,105 
C 0,87 0,095 
D 0,76 0,076 
E 0,55 0,057 

 
Bonificacions de les Quotes de l’Annex 3: 
1.- En cas de realització d’obres a la via pública que provoquin la disminució del rendiment econòmic 

dels negocis, la Junta de Govern Local podrà establir bonificacions a la quota de la taxa fins a un 
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màxim del 80%. La bonificació haurà de ser solꞏlicitada individualment pel Subjecte Passiu en 
cada cas concret.      
Així mateix la Junta de Govern Local podrà establir una bonificació a la quota de la taxa fins a un 
màxim del 100% pel casos en que consideri que es donen situacions d’ interès general i 
excepcionals en que el subjecte passiu, per força major i per causes no imputables a la seva voluntat 
vegi perjudicat greument el rendiment de la ocupació que tingui autoritzada. 

 

Annex 4.- Instalꞏlació de Quioscos a la Via Pública 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€/m2/dia, metre 
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
 
Es computarà la superfície ocupada inclosa aquella que ho sigui amb testos, tanques o qualsevol altra 
classe d’elements que delimitin l’espai objecte de l’aprofitament. 
 
Els emplaçaments de les instalꞏlacions es podran treure a licitació pública, amb un tipus de licitació 
mínima que serà la quantitat fixada com a taxa. 
 
Segons la temporada en què es realitzi l’activitat regiran els següents coeficients correctors sobre 
l’aprofitament mitjà: 
 

a).- Període d’estiu (De 15 de juny al 15 de setembre): 4,16 
b).- Resta de l’any: 2,50 

a excepció de: 
c).- Quioscs per a la venda de diaris, llibres o similars: 0,86 

 

Annex 5.- Instalꞏlacions de Parades, Barraques, Casetes de Venda, Aparells per a la Venda 
Automàtica, Espectacles, Atraccions, Situats en Terrenys d’Ús Públic Local així 
com Indústries Ambulants i De Rodatge Cinematogràfic. 

 (Circ, revistes de varietats, gronxadors, cavallets, autos de xoc, pavellons per altres atraccions, 
tómboles, i en general qualsevol tipus d’atracció o espectacle no detallat). 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€/m2/dia, metre 
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
Els emplaçaments de les instalꞏlacions no fixes es podran treure a licitació pública, amb un tipus de 
licitació mínima que serà la quantitat fixada com a taxa. 
En cas de realització d’obres a la via pública que provoquin la disminució del rendiment econòmic 
dels negocis, la Junta de Govern Local podrà establir bonificacions a la quota de la taxa fins a un 
màxim del 80%. La bonificació haurà de ser solꞏlicitada individualment pel Subjecte Passiu en cada 
cas concret . 
Aquestes taxes s’exigiran, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
Instalꞏlació no Fixa d’Expositors Comercials o Elements Publicitaris: 
Es considera expositor comercial aquells aparells que serveixen per exposar els productes comercials 
per a la seva venda.  
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Es considera element publicitari aquells aparells que serveixen per anunciar els serveis o els productes 
per a la seva venda. 
 
Segons les categories de carrers regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà:  

Categoria de Carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any 
A 0,78 0,09 
B 0,76 0,09 
C 0,74 0,08 
D 0,67 0,06 
E 0,41 0,04 

 
Instalꞏlació No Fixa de Cavallet: 
Es considera instalꞏlació no fixa de cavallet a aquell element d’atracció mecànica elèctrica amb 
finalitat lucrativa per a infants. 
A efectes fiscals la ocupació mínima per a aquestes instalꞏlacions serà de 1 any natural.  
 
Instalꞏlació d’Atraccions Infantils:  
Es considera instalꞏlació d’atraccions infantils a aquell conjunt d’elements infantils recreatius de tots 
tipus ubicats en un mateix entorn i que tenen connexió entre si formant un espai amb un recorregut 
lúdic. 
S’aplicarà un coeficient corrector de 0,25 a aquelles instalꞏlacions d’atraccions infantils que 
compleixin els següents requisits: 
Que dinamitzin durant tot l’any l’activitat lúdica infantil, que existeixi inversió en infraestructures i 
que es comprometin a mantenir i adequar les atraccions, així com, a invertir anualment en la millora 
de les instalꞏlacions. 
 
Instalꞏlació de casetes de venda de petards. 
S’estableix una quota fixa de 126,90€  per a cada petició d’autorització d’instalꞏlació de casetes de venda 
de petards. 
A la quota fixa, s’afegirà l’import d’aplicar al valor de mercat de l’aprofitament mitjà que en el terme 
municipal s’estableix en 0,34/m2/dia un coeficient corrector de 15. 
 
Instalꞏlacions de casetes i atraccions de fira de la Festa Major. 

-Casetes o remolcs: tirs, grues, pesques, tómboles, jocs d’atzar, d’habilitat o similars:4,84€/m2/dia. 

-Alimentació: bars, creperies, xurreries, patateres i parades de venda de begudes:5,64€/m2/dia. 

-Autoxocs adults: 1,34€/m2/dia. 

-Aparells i atraccions mecàniques infantils i adults: 1,88€/m2/dia. 

-Parades o remolcs de venda de llaminadures, artesania i similars: 1,88€/m2/dia. 

-Venda ambulant de globus, delimitada a la zona de la fira de la festa major i pels dies que dura la 

mateixa:10,75€/dia per una ocupació de 4m2. 

Altres activitats a carrer o de venda ambulant no incloses en cap apartat:  
1.- Per les activitats professionals ( pintors, dibuixants, caricaturistes, cantants, activitats musicals, 

etc...) i per activitats de venda al detall de qualsevol producte, totes elles de temporalitat curta 
(menys d’un any), que no formen part d’una fira o d’un mercat, s’aplicarà les taxes utilitzades en 
l’ocupació de via pública del mercat periòdic (Annex 7). Si l’autorització coincideix durant els 
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mateixos dies que es realitza una fira o mercat i en la mateixa ubicació, la taxa a aplicar en aquests 
casos serà la mateixa que s’està aplicat a la fira o mercat per a aquells dies.  
Per aquestes activitats a la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una 
quota fixa de 27,50€ per cada petició d’autorització. 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim d’autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.  
Totes les autoritzacions no poden ser superiors a 1 any i l’aprofitament mig serà com a mínim de 
3 metres quadrats de fondària. 

2.-Rodatge cinematogràfic: La quota a aplicar serà de 244,00€ per cada dia autoritzat.  
Per aquestes activitats a la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una 
quota fixa de 27,50€ per cada petició d’autorització. 

3.-Reportatge fotogràfic: La quota a aplicar serà de 74,50€ per cada dia autoritzat.  
Per aquestes activitats a la quota resultant de l’aplicació de les variables anteriors, s’afegirà una quota 

fixa de 27,50€ per cada petició d’autorització. 
 

Annex 6.- Mercats Municipals 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€/m2/dia, metre 
quadrat o fracció al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
Per autorització nova en els mercats periòdics o fix i  en cas de canvi de titularitat per transmissió de 
l’autorització  en favor d’un familiar fins a segon grau o mort del titular segons allò previst en el 
vigent Reglament de Mercats, se satisfarà la quantia de 193,35€. 
Se satisfarà la quantia de 367,50€ en cas de canvi de titularitat per transmissió de l’autorització del 
mercat fix (mercat diari) o mercat periòdic (setmanal) en els següents supòsits: 

a) Cessament voluntari de l’activitat professional de venda o prestació de serveis de manera no 
sedentària en tots els mercats, inclosa la jubilació, d’acord amb els terminis i els condicions 
establerts en el reglament del mercat. 

b) Situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant. 
El cost del servei de recollida, extracció, transport i eliminació d’escombraries anirà a càrrec dels 
titulars dels llocs de venda, tant pel que fan dels mercats per a la venda no sedentària com pel mercat 
cobert. Aquest servei serà realitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols mitjançant el pagament 
per part dels titulars dels llocs de venda de la taxa vigent, conforme a l’Ordenança Fiscal corresponent. 
Ens els expedients sancionadors que s’incoïn als titulars de parades del mercat cobert o del mercat de 
venda no sedentària, la suspensió de l’autorització, tan si bé motivada per l’adopció d’una mesura 
cautelar, com per la sanció imposada, no eximirà al titular de l’autorització del pagament de les taxes 
meritades durant el període de suspensió. 
 
Llocs de Venda no Sedentària a la Via Pública:  
Mercat Fix (mercat diari) i Mercat Periòdic (mercat setmanal): 
Els llocs de venda tindran, a efectes fiscals, un aprofitament de fondària de 3 o 4 metres quadrats, per 
cada metre lineal i segons ocupació real. Per qualsevol cas, el mínim d’aprofitament mig serà de 3 
metres de fondària. 
S’atorgarà autorització pel total de dies fixats en el calendari aprovat per la Junta de Govern Local, 
per cada exercici econòmic. 
En els llocs de venda del mercat fix s’exigirà un mínim de 150 dies per any. 
 
Segons el dia de mercat, i atès que el mercat fix (mercat diari),es situa a la Pl. del Mercat, mentre que 
el mercat periòdic (mercat setmanal), que donat el seu volum exigeix per al seu correcte 
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desenvolupament uns serveis complementaris i que es situa els diumenges al Passeig del Mar, via 
pública de Categoria A que es troba a 1ª línia de mar, al costat de la platja, que la zona gaudeix d’una 
zona d’aparcament i que l’activitat es desenvolupa en ple centre comercial de la ciutat i, per tant, 
gaudeix d’un seguit de circumstàncies d’una innegable influència positiva pel desenvolupament d’una 
activitat lucrativa com la venda en un mercat exterior, tenint en compte que el Municipi és de caire 
turístic i que l’activitat es desenvolupa en dia festiu, regiran diferents coeficients correctors sobre 
l’aprofitament mitjà mínim d’acord amb el següent quadre de coeficients correctors: 
 

Tipus 
3 m de 

fondària 
4 m de  

fondària 
Mercat Fix   0,59 0,79 
Mercat Periòdic   1,16 1,55 

 
Els llocs de venda del mercat fix que es mantinguin també en el mercat periòdic se’ls aplicarà el 
coeficient corrector de 0,66 els diumenges. 
L’Ajuntament fixa una fiança de quatre trimestres per endavant per a les noves autoritzacions 
(persones no titulars d’una parada l’any anterior) pel mercat fix i el mercat periòdic. Aquesta previsió 
no serà d’aplicació als mercats ocasionals. 
 
Mercat Ocasional per Marxants del Mercat Periòdic: 
Els llocs de venda tindran, a efectes fiscals, un aprofitament de fondària mínima de 3 metres quadrats 
per cada metre lineal i segons ocupació real. 
L’rganització de mercats ocasionals suposa la utilització de una infraestructura operativa de caire 
extraordinari que fa augmentar els costos per a la realització d’aquesta activitat, per la qual cosa 
s’estableix un coeficient corrector del 5,20. 
Tenint en compte la importància turística i comercial segons la zona on es realitza el mercat ocasional, 
que implica un volum de concurrència de públic major o menor segons el lloc d’ubicació de la 
mateixa, s’estableixen els següents coeficients de situació: 
 
 

Coeficients de Situació: 
Passeig del Mar: 1,90
Rambla Vidal: 1,50
Plaça Mercat: 1,50
Monestir: 1,50
Sant Pol: 1,30
Carrers Centre Comercial: 1,25
Rambles I Places Resta Poble: 1,05
Resta: 1,00

 
 
Taxa de manteniment dels llocs de venda del Mercat Cobert Municipal: 

 

CONCEPTE 

€ /Mes 
(Resultat de 
l’estudi de 

costos) 

COEFICIENTS 
CORRECTORS 

€ /Mes 
(aplicant coeficient 

corrector) 

Per cada lloc de venda, per m2 22,88€ 0,75 17,16€ 
Per cada cambra frigorífica, per m2 22,03€ 0,75 16,52€ 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                         Ordenances Fiscals – 2021 
 
 

OF.- 8.  Taxes per la Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local 122

Pel lloc del bar, per m2 13,77€ 0,25 3,44€ 
 

Disposició transitòria Llocs Mercat Cobert:  
Atès, que el Mercat Cobert Municipal no es troba en ple rendiment d’activitat comercial per falta 
d’ocupació en les parades de la planta baixa, de forma transitòria, s’aplicaran els coeficients correctors 
especificats en l’apartat anterior.  
Atès, que el Bar del Mercat Cobert Municipal queda afectat per la causa de no estar el mercat cobert 
municipal en un rendiment òptim d’activitat comercial, de forma transitòria, s’aplicarà el coeficient 
corrector especificat en l’apartat anterior.  
Els preus resultants de l’aplicació dels coeficients correctors seran revisats i es recuperaran a l’alça, 
fins els preus resultants de l’estudi de costos, durant els anys successius, i una vegada es justifiqui 
mitjançant informe tècnic. El paràmetre que es tindran en compte en l’informe tècnic serà el nivell 
d’ocupació de parades. 
 
Règim de Pagament i Composició del Cànon de la Concessió Tipus A 
Els titulars de llocs de venda, de cambra frigorífica i de bar - restaurant, que han solꞏlicitat petició 
expressa d’ajornament del 80% del cànon ofert, se’ls aplicarà la taxa d’amortització de les obres de 
millora de l’edifici del Mercat Cobert Municipal establerta i amb totes les característiques que es 
detallen en els plecs de clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de les 
parades, cambres frigorífiques i bar - restaurant aprovades per plens de dates 28 de gener de 2010, 
rectificat per ple de data 25 de març de 2010, 27 de gener de 2011, 23 de febrer de 2012 i, 
posteriorment, per ple de 30 d’octubre de 2014 i acord Junta de Govern Local de 6 de novembre de 
2014, i en els contractes de formalització de la concessió demanial administrativa. 
 
Règim de Pagament i Composició del Cànon de la Concessió Tipus B 
Els titulars de llocs de venda i de cambres frigorífiques se’ls aplicarà el que disposen els plecs de 
clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació  de les parades, cambres 
frigorífiques aprovades en ple de 23 de febrer de 2012, ple de 30 d’octubre de 2014, acord Junta de 
Govern Local de 6 de novembre de 2014, Acord de Ple de data 27 de juliol de 2016 i en els contractes 
de formalització de la concessió demanial administrativa:  
En cas de l’aprovació d’altres plecs de clàusules administratives  reguladores del concurs per a 
l’adjudicació de les parades, cambres frigorífiques i bar – restaurant o condicions  especials quedarà 
afecta per les noves regulacions que es puguin acordà en els diferents òrgans competents en la matèria 
.  
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Annex 7.- Taxa per a l’ocupació d’espais públics per antenes de telefonia mòbil. 

 
 
La quota per la tramitació administrativa de l’ocupació d’espais en edificis públics i altres espais 
públics per la instalꞏlació d’antenes de telefonia mòbil és de 5.986,00€ per any i per cada instalꞏlació. 
Aquesta taxa s’exigirà en el mateix expedient d’obres, junt amb els tributs corresponents a la llicència 
d’obres en el moment de la seva solꞏlicitud i s’estableix, amb caràcter general, el règim 
d’autoliquidació de conformitat amb els models de declaració – autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 

 
 

Annex 8.- Taxa per a la Utilització d’Instalꞏlacions Municipals 

 
Notes comuns a tots els espais: 

 

Els impositius legalment establerts (drets d’autor i altres) seran responsabilitat única i exclusiva dels 
organitzadors dels actes/activitats. L’ajuntament, es reserva el dret de requerir copia del rebut 
comprovant del corresponent pagament. 

Règim d’autoliquidació: Aquestes taxes s’exigiran, amb caràcter general, en règim d’autoliquidació 
de conformitat amb els models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 

 

1) Utilització Instalꞏlacions Municipals Monestir: 
 

a).- Sala Polivalent (Refectori) 
- per 1 dia: 162,70€ 
- per mig dia (matí o tarda): 99,85€ 
- per hora: 25,00€ 

b).- Sala de Congressos (Abat Panyelles) 
- per 1 dia: 253,10€ 

- per mig dia (matí o tarda): 126,55€ 
- per hora: 31,64€ 

 

L’ús de la sala s’autoritzarà només dins de l’horari laboral del personal del museu o en l’horari 
d’obertura del museu. 

Aquestes taxes no inclouen altres serveis. 

Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o entitats que en 
depenguin, queden excloses del pagament de aquests taxes. 

Les entitats amb les quals se signi un conveni de colꞏlaboració es regiran pel que aquest dictamini. 

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 

 
 
2) Utilització d’Instalꞏlacions Esportives Municipals: 
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Per Entitats Privades amb Ànim de Lucre. 
a).- Pavelló La Corxera i b) Pavelló Carles Nadal: 
- Pista central sense ilꞏluminació (1 hora):  40,57€ 
- Pista central amb ilꞏluminació (1 hora):   54,14€ 
- Pista lateral sense ilꞏluminació (1 hora):  26,51€ 
- Pista lateral amb ilꞏluminació (1 hora):   33,14€ 
- Pista “Bàdminton” sense ilꞏluminació (1 hora):  6,94€ 
- Pista “Bàdminton” amb ilꞏluminació (1 hora):  13,79€ 
- Sala gimnàstica (1 hora):   9,94€ 
c).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports per espectacle esportiu. 
- Per dia:  497,54€ 
- Per mig dia (mati o tarda):  364,74€ 
d).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports per a d’espectacles no 

esportius. 
- Per dia:  1.094,28€ 
- Per mig dia (mati o tarda):  795,81€ 
e).- Utilització Camp de Futbol Municipal: 
- Sense ilꞏluminació elèctrica:  143,67€ 
- Amb ilꞏluminació elèctrica:  198,94€ 
f).- Utilització pistes descobertes: 

- Sense ilꞏluminació elèctrica: 11,00€ 
- Amb ilꞏluminació elèctrica:  17,63€ 

 
Les entitats, clubs i centres escolars del municipi per a activitats esportives, entrenaments i partits 
d’entrenament o de competició estaran exempts de pagament de les taxes d’ús de la instalꞏlació. 

Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o entitats d’ ell 
dependents, queden excloses del pagament d’aquestes taxes. 

Les entitats amb les quals es signi un conveni de colꞏlaboració es regiran pel que aquest dictamini. 

L’esport escolar, en totes les seves manifestacions, i els clubs federats en partits d’entrenament o 
competició estaran exempts de pagament. 

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 

 
3) Utilització del Teatre Municipal: 
 

Jornada d’Assaig per a Companyies o Grups de Caràcter no Professional. 
- Per dia:   129,30€ 
- Per ½ dia:   65,74€ 

Jornada d’Assaig per a Companyies o Grups de Caràcter Professional. 
- Per dia:  379,66€ 
- Per ½ dia:  190,66€ 

 
 
 
 

 Us per funció de caràcter comercial. 
- Per dia:  1.136,29€
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- Per ½ dia:   849,96€
Us per funció de caràcter no comercial. 

- Per dia:  252,02€
- Per ½ dia:   190,66€
Ús per conferències, assemblees, congressos. 

- Per hora:   27,63€
Notes: 
1).- Quedaran exempts del pagament de taxes aquelles companyies/grups de teatre/dansa 

amateur, constituïts com a tal i inscrits en el cens d’entitats locals d’aquesta ciutat, durant 
les jornades d’assaig (en el cas d’ús regular). 
En el cas dels dies de funció, hauran de pagar la taxa establerta per ús per funció de caràcter 
no comercial.  
Els ingressos generats seran íntegrament per a l’entitat organitzadora. 

2).- Les activitats d’arts escèniques directament organitzades pels centres d’ensenyament de la 
ciutat estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes. 

3).- Les activitats organitzades o coorganitzades per aquest Ajuntament o alguna de les àrees o 
entitats que en depenguin quedaran exempts del pagament d’aquests taxes. 

4).- Aquestes taxes no inclouen altres serveis, com són els serveis tècnics, lloguers de material 
o qualsevol altre necessitat que se’n derivi. 

5).- Les activitats organitzades per qualsevol persona física o jurídica que siguin considerades 
d’interès municipal podran gaudir d’una reducció màxima del 80%, la qual serà acordada 
per la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea de Cultura, prèvia solꞏlicitud del 
interessat. 

6).- Per tal de donar autorització a les representacions de les funcions caldrà lliurar la liquidació 
de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE). 

 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
4) Utilització d’Instalꞏlacions Municipals del Centre Cívic Tueda i Centre Cívic Vilartagues: 
 

Dependència Import / 1 hora
a).- Sales Taller (Petites): 14,47€ 
b).- Sales Polivalents (Grans): 27,29€ 

Notes: 
a).- Les associacions de veïns i els centres escolars del municipi estaran exempts del 

pagament de les taxes, quan les activitats que organitzin siguin gratuïtes. 
b).- Les entitats i associacions amb les quals es signi un conveni es regiran pel que aquest 

dictamini. 
c).- Les activitats organitzades o coorganitzades per aquest Ajuntament o alguna de les àrees 

o entitats que en depenguin queden exemptes del pagament d’aquests taxes. 
d).- Les activitats realitzades per qualsevol persona física o jurídica que siguin d’interès 

municipal gaudiran d’una reducció a la taxa, prèvia solꞏlicitud de l’interessat i 
comprovació per la unitat gestora responsable dels centres cívics, del percentatge següent: 

- 80% de reducció de la taxa si es tracta d’entitats sense ànim de lucre inscrites al 
registre municipal d’associacions 

- 60% de reducció de la taxa si es tracta d’entitats sense ànim de lucre no inscrites 
al registre municipal d’associacions 
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- 40 % de reducció de la taxa si es tracta d’altres usuaris que no cobren per 
l’activitat. 

e).- La utilització dels centres està regulat i es regirà d’acord amb el que s’estableix al 
Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics Municipals. 

 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
5) Utilització de les Sales de l’Ajuntament per a Diferents Usos: 
 

- Celebració Matrimonis Civils: 274,09€
- Altres usos: 132,61€

 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
6) Utilització de l’Ermita Sant Elm: 
     

- Celebració religioses a l’Ermita de Sant Elm:  400,00€
- Celebracions a l’exterior de l’Ermita de Sant Elm  162,00€

 
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat amb els 
models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia. 
 
 

Annex 9: Taxa de Fires 

 
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal s’estableix en 0,34€ / m2, o fracció 
al dia, que s’aplicarà sobre la superfície ocupada. 
Tenint en compte la importància turística i comercial segons la zona on es realitza el mercat ocasional, 
que implica un volum de concurrència de públic major o menor segons el lloc d’ubicació de la 
mateixa, s’estableixen els següents coeficients de situació: 
 

Coeficients de Situació: 
- Passeig del Mar: 1,90
- Rambla Vidal: 1,50
- Plaça Mercat: 1,50
- Monestir: 1,50
- Sant Pol: 1,30
- Carrers Centre Comercial: 1,25
- Rambles i Places de la Resta del Poble: 1,05
- Resta: 1,00

Tipus de Fires: 
- Fires Promocionals: Són fires d’ocupació de sòl públic important perquè el producte a vendre no 

és una venda al detall, ja que té unes dimensions considerables, o perquè és realitza en el circuït 
de la fira un recorregut per fer tastets dels productes exposats o perquè la venda al detall 
mitjançant l’exposició d’un mateix producte, i a més tenen una durada de més d’un dia i el seu 
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objectiu és promocionar productes per dinamitzar sectors econòmic locals amb connotacions 
culturals, artístiques i històriques de la ciutat.  
Atès el caràcter promocional de ciutat que tenen s’aplicarà en les fires promocionals que durin 
més d’un dia un coeficient corrector de superfície del 0,50.  

- Fires Lucratives d’Estiu: Són fires lucratives de venda de productes al detall que es realitzen 
durant el període d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre.  

- Fires Lucratives d’Hivern: Són fires lucratives de venda de producte al detall que es realitzen 
durant el període d’hivern del 1 de gener al 14 de juny i del 16 de setembre al 31 de desembre.  

- Fires de Colꞏlectius – Aficionats: Són fires de colꞏlectius que es dediquen a realitzar com a afició 
una activitat. La venda al detall en aquestes fires no és la finalitat primordial per assistir-hi sinó 
que hi ha una vessant d’entreteniment a l’hora d’exposar els productes. 

En funció del tipus de fira i les seves característiques s’estableixen els següents coeficients correctors: 
Tipus de Fira Coeficient

- Fires Lucratives Estiu  1,00 
- Fires de Colꞏlectius - Aficionats 0,25 
- Fires Lucratives Hivern  0,20 
- Fires Promocionals  0,10 

 
Fires específiques: 
- “Fira del Brunyol”: Per als llocs de venda d’alimentació s’estableix una fondària de 2m i pels 

d’artesania 1,25m, per cada metre lineal i segons ocupació real. El cost del metre lineal de la fira 
és de 110,63 €.  

- “Fira d’Artesans” (menys de 60 dies) i “Sant Feliu s’ Enfira”: Per als llocs de venda s’estableix 
una fondària de 3m per cada metre lineal i segons ocupació real. El cost del metre lineal de la fira 
és de 13,32 € .  

- “Fira d’Artesans” (més de 60 dies): Per als llocs de venda s’estableix una fondària de 2m per 
cada metre lineal i segons ocupació real. El cost metre lineal per dia de fira és de 4,75€.  

Per a calcular les taxes d’aquestes fires es multiplicarà el valor de mercat, per els metres lineals, per 
l’aprofitament de fondària, per el cost metre lineal fira, per els dies, per el coeficient de situació i per 
el coeficient de tipus de fira. 
 

Annex 10: Taxa Caixers Automàtics d’entitats financeres adossats a la façana que donin 
a la via pública. 

 
L’import anual de la taxa serà de 750€ l’any per unitat de caixer automàtic d’entitats financeres 
adossats a la façana que donin a la via pública. 
Aquesta es meritarà el dia 1 de gener de cada exercici i es practicarà liquidació d’acord amb els termes 
previstos a l’art. 33 de l’Ordenança  general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic. 
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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS MUNICIPALS 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
Aquest Ajuntament estableix les taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals 
en els supòsits assenyalats en l’article 2n d’aquesta Ordenança, en base a les previsions recollides a 
l’article 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2.- Fet Imposable: 
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes, la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local, i en particular: 
1.- La realització d’activitats jurídic - administratives de competència local (annex 1). 
2.- Cementiri municipal (annex 2). 
3.- La prestació de serveis administratius d’ordre urbanístic (annex 3). 
4.- La realització de la tramitació o la comprovació administrativa i la realització d’informes tècnics 

en les activitats sotmeses a prèvia llicència. Comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors (annex 4). 

5.- La prestació del servei de clavegueram (annex 5). 
6.- Prestació de serveis o realització d’activitats diverses (annex 6). 
7.-  La realització del servei d’atenció a domicili (annex 7). 
8.- La devolució de vehicles retirats de la via pública (annex 8). 
9.-Serveis de sanitat preventiva de retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins del Nucli 

Urbà (annex 9). 
 
Article 3.- Supòsits de No Subjecció, Bonificacions i Exempcions: 
Les Entitats Locals no podran exigir taxes pels serveis següents: 
a).- Abastament d’aigües en fonts públiques. 
b).- Enllumenat de vies públiques. 
c).- Vigilància pública en general. 
d).- Protecció civil. 
e).- Neteja de la via pública. 
f).- Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 
Llevat de l’assenyalat a l’article següent, no s’admetrà, en matèria de taxes per prestació de serveis, 
cap benefici tributari més que els establerts en la seva regulació específica. 
 
Article 4.- Bonificacions de Caire Social: 
 En la fixació de les taxes es tindrà en compte, quan ho permetin les característiques de la taxa i així 
estigui previst a la seva regulació, la capacitat econòmica de les persones obligades al seu 
pagament. 
1.- Seran beneficiaris de les bonificacions de caire social, les persones i/o famílies que viuen o es 

troben en el municipi que estiguin empadronades i es trobin en situació de vulnerabilitat 
econòmica i/o situació de pobresa o exclusió social i acreditin que es troben amb dificultats per 
inexistència i/o insuficiència d’ingressos econòmics i reuneixin les condicions i requisits que 
estableixi la normativa especial de cada taxa per la qual cosa podran solꞏlicitar als Serveis 
Socials de l’Ajuntament, la fixació de la taxa a què es refereixi en atenció a la seva capacitat 
econòmica. 
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2.- Solꞏlicituds: Els solꞏlicitants hauran d’adreçar-se a Serveis Socials de l’Ajuntament per 
justificar la situació econòmica i social de la família i signar la solꞏlicitud (en el cas de menors 
la signaran els pares i/o representants legals), aportant la documentació especificada a 
continuació: 
La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, 
en cada cas, al solꞏlicitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d’una 
forma fidedigna. 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del solꞏlicitant o de l’ unitat 
convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals o altres 
administracions segons el que es disposa a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut: 
 Solꞏlicitud de bonificació de taxa, segons model normalitzat, degudament complimentat. 
 Certificat d’empadronament i de convivència on consti l’antiguitat. 
 Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i, si s’escau, certificat de 

discapacitat d’alguns dels seus membres: 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona solꞏlicitant i dels majors de 16 anys de la unitat 

convivència o documentació acreditativa de la identitat. 
- En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola original i fotocòpia del 

N.i.e. passaport o document que legalment els substitueixi. 
- Original i fotocòpia del Llibre de Família complert i, en el seu cas, sentència de separació o 

divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentaria i custodia de fills. 
- Fotocòpia del títol de família nombrosa en el cas que correspongui. 
- Fotocòpia del títol de família monoparental en el cas que correspongui 
- En el cas que el persona solꞏlicitant o algun altre membre de la unitat convivència estigui 

afectat per algun tipus de minusvalia o discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen de 
valoració del grau de minusvalia certificat per l’ ICASS o òrgan o entitat que correspongui. 

- En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes mèdics o altres 
documents que ho acreditin. 

- Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document 
acreditatiu d’aquesta situació. 

- Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 16 anys que 
es trobin en situació d’atur laboral. 

- Certificat de l’ OTG o de l’ INEM que acrediti si perceben prestació per atur de tots els 
membres adults de la unitat convivència i de l’ import de la prestació o, en el seu cas 
certificat negatiu. 

- Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults de la unitat convivència 
(certificat de vida laboral). 

- Original i fotocòpia de la declaració de la renta o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any. 
- Declaració jurada d’ingressos de la unitat convivència, segons model que es facilita, 

únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la 
documentació requerida en l’apartat anterior (Declaració de renda). En quest cas es podran 
demanar altres comprovants que permetin justificar el nivell d’ingressos declarat. 

- En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de treball i de 
les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral  

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’ IRPF i/o butlletí de 
cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que 
té. 

- Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu de la seva 
quantia. 
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- Certificat de béns de l’Ajuntament de tots els membres de la unitat familiar. 
- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els 

comptes oberts a nom del persona solꞏlicitant. Es podrà substituir aquest certificat per un 
detall dels moviments bancaris de l’últim any de cada compte bancari. 

- Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims rebuts de 
préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas... 

- En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la 
demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació. 

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments ( en cas de separació i quan 
no es compleix aquesta mesura). 

- Declaració de responsabilitat ( inclosa en la solꞏlicitud) en la que es faci constar: 
 Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme,públic o privat. En cas 

contrari, haurà d’indicar les que hagi solꞏlicitat i l’ import de les rebudes. 
 Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament i, en cas 

contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva. 
 Que no posseeix béns mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els 

que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves 
característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de 
mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es solꞏlicita l’ajut. En cas 
contrari, indicar quins. 

 Que autoritza expressament a l’administració municipal per recavar qualsevol tipus 
d’informació que pugui obrar en el seu poder o solꞏlicitar-la a altres administracions. 

 Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la solꞏlicitud pugui ser 
requerida durant la seva tramitació, que podrà ser solꞏlicitada pel personal tècnic de 
referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada per la persona interessada si ho 
considera convenient. 

3.- Atorgament: Per fixar l’ import de les taxes, s’aplicarà un percentatge de reducció sobre la 
tarifa establerta amb caràcter general i es tindran en compte les circumstàncies econòmiques i 
socials de les persones beneficiàries segons els següents barems: 
a. Valoració econòmica: 
Per establir la situació econòmica de la família o unitat de convivència es consideren els 
ingressos nets percebuts durant l’any anterior. En el cas de canvis en  l’economia familiar es 
calcularan els ingressos dels 6 mesos anteriors a la data de solꞏlicitud pel conjunt de membres de 
la llar. Els ingressos els composen: 
 Ingressos del treball per compte aliena. 
 Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 
 Prestacions socials. 
 Rendes de capital i de la propietat. 
 Transferències rebudes i pagades a altres llars. 
 Ingressos percebuts per infants. 
 Resultats de declaracions d’impostos. 
L’ unitat de convivència s’entén com el grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra 
relació estable anàloga, per consanguinitat, afinitat o adopció fins el primer grau. La relació de 
parentiu es comptarà a partir de la persona beneficiària. 
S’entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics quan la unitat de 
convivència de la persona solꞏlicitant tingui uns ingressos iguals o inferiors a l’1,3 de l’ IRSC 
mensual(Indicador de Renta de Suficiència publicat anualment per la Generalitat de Catalunya) 
per al primer membre de la unitat. A aquesta quantitat es sumarà el 0,5 de l’ IRSC mensual per a 
cadascú de la resta de membres adults i el 0,3 de l’ IRSC mensual per a cadascú de la resta 
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d’infants membres de la unitat menors de 14 anys. A més, els saldos bancaris de tots els 
membres la unitat de convivència no pot esser superior a 0,5 IRSC/anual i no posseir més béns 
que l’habitatge habitual. 
L’Indicador de renta de suficiència (IRSC) per l’any 2017 es de 7.967,68€ en còmput anual, que 
es corresponen amb 569,12€ si el còmput és mensual. Aquest import serà aplicat al 2018 fins al 
moment que s’aprovi un nou IRSC. 
A efectes de la baremació final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació 
consignada a la taula següent: 

TAULA DE PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA Punts 
Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals: 70 
Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos màxims mensuals: 52,5 
Ingressos entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims mensuals: 35 
Ingressos entre el 75% i el 100% dels ingressos màxims mensuals: 17,5 

 
b. Valoració Social: 
Les solꞏlicituds s’hauran de completar amb una valoració social per part dels professionals de 
l’àrea bàsica de serveis socials de l’ajuntament. 
La suma íntegre dels punts obtinguts en la valoració social no superarà el 30% total de la 
ponderació final, corresponent el 70% restant a l’aspecte de baremació econòmica. La valoració 
social s’haurà de fer amb l’observació i constatació per part del personal tècnic de les situacions 
descrites a la taula. Cada situació o problemàtica observada té una valoració en punts 
relacionades a la taula següent. La suma de les diferents situacions correspondrà a la valoració 
social objectiva. 

TAULA DE PUNTUACIÓ PER A LA VALORACIÓ SOCIAL Punts 
1.- COMPOSICIÓ FAMILIAR (màxim 7,5 punts) 
- Família Nombrosa: 2,5 
- Família monoparental: 2,5 
- Infants en acolliment: 2,5 
2.- SITUACIÓ SOCIO – FAMILIAR: 
En relació a la família (màxim 11,25 punts): 

- Drogodependències: 1,25 
- Negligència en el compliment de les obligacions alimentàries, 

higiene, salut o educatives: 
1,25 

- Abandonament: 1,25 
- Violència Familiar: 1,25 
- Activitats marginals dels cuidadors: 1,25 
- Problemes d’habitatge: 1,25 
- Dificultats en les relacions familiars: 1,25 
- Discapacitats / Dependència: 1,25 
- Problemes de salut: 1,25 
En relació a l’Infant (màxim 11,25 punts): 

- Dificultats d’escolarització (Absentisme escolar, desescolarització, 
inadaptació escolar, etc):  

1,25 

- Necessitats educatives especials:  1,25 
- Consum de substàncies tòxiques:  1,25 
- Activitats marginals:  1,25 
- Explotació laboral: 1,25 
- Manifestació conductual de risc en la qual intervé un servei 1,25
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especialitzat:  
- Problemes de salut:  1,25 
- Discapacitat: 1,25 
- Dificultats d’integració social: 1,25 

 
c. Barem i quantia de les ajudes: 
El percentatge de la prestació es determinarà segons la següent taula una vegada sumades la 
puntuació de la valoració social i la econòmica: 

- De 17,5 a 25 punts: 40% 
- De 25 a 50 punts: 60% 
- De 50 a 75 punts: 80% 
- De 75 a 100 punts: 100%

Tots els aspectes no contemplats en aquests criteris s’hauran d’ajustar a la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, sempre i quan estiguin regulats per 
aquesta. 
Les solꞏlicituds, en cas de superar el límit pressupostari, es resoldran aplicant criteris de 
preferència segons la puntuació obtinguda pel total de la suma de la valoració econòmica i 
social de les famílies solꞏlicitants. 
La regulació de cada taxa establirà els supòsits i els percentatges de reducció aplicables, així 
com els requisits necessaris per al seu atorgament. 
L’acord de fixació de la taxa en virtut de la situació social, econòmica i familiar desfavorable 
especificarà la durada i efectes en la taxa que correspongui. 
Els beneficiaris estaran obligats a notificar dins de l’exercici en què es produeixi qualsevol 
canvi de les circumstàncies que van motivar l’acord. 

4.- Revocació: En el supòsit que es comprovi que el beneficiari/a incompleix alguna de les 
condicions establertes en aquestes bases o la no utilització dels serveis o activitats municipals, 
l’Ajuntament podrà revocar o suspendre la reducció que va concedir en el seu dia. 
Les famílies beneficiàries hauran de mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el 
municipi de Sant Feliu de Guíxols durant el temps de percepció de la bonificació de la taxa. En 
relació a l’extinció, suspensió i reintegrament s’aplicarà el que està establert a l’article 9 de la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

5.- Renovació: Les solꞏlicituds s’hauran de presentar anualment, llevat que la regulació específica 
de cada taxa estableixi altres terminis. 
En els annexos individualitzats dels diferents serveis i activitats es podran regular altres 
bonificacions especifiques per a cada tribut. 

 
Article 5.- Subjectes Passius: 
1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques 

així com les entitats a que es refereix l’article 35,4 de la Llei General Tributària, que solꞏlicitin o 
resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les entitats 
locals, de conformitat amb algú dels supòsits previstos en l’article 20.4 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. 

2.- Tindran la condició de substituts del contribuent: 
a).-En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants 

d’habitatges o locals, els propietaris dels esmentats immobles, els quals podran repercutir, en 
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

b).-En les taxes establertes pel atorgament de llicències urbanístiques previstes en la normativa 
sobre el sòl i l’ordenació urbana, els constructors i contractistes d’obres. 
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c).-En les taxes establertes per a la prestació del servei d’extinció d’incendis, de prevenció de 
ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments, i en general, de protecció de persones i béns, 
incloent també el manteniment del servei, les entitats o societats asseguradores del risc. 

 
Article 6.- Meritació: 
1.- Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, quan s’iniciï la prestació del 

servei o la realització de l’activitat. En cas de règim d’autoliquidació, la meritació es produirà 
en el moment en que es presenti la solꞏlicitud que iniciï l’actuació o l’expedient, el qual no es 
realitzarà sense que s’hagi fet efectiu el pagament corresponent. 

2.- Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa, aquesta 
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels 
casos en que l’Ordenança Fiscal específica prevegi el prorrateig de la quota, en els termes que 
s’estableixin. Es consideren taxes de meritació periòdica: 

a).- Servei de clavegueram. 
b).- Escola Bressol. 
c).- Atenció a domicili. 
d).- Escola de música. 

3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat administrativa no 
es presti o desenvolupi procedirà la devolució de l’ import corresponent. 

 
Article 7.- Règim d’Autoliquidació: 
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local en el moment de prestar-se o realitzar-se, en règim d’autoliquidació.  
 
Article.- 8.- Quota: 
1.- L’Ajuntament determinarà l’ import de les taxes per la prestació d’un servei o la realització 

d’una activitat de competència local prenent en consideració els costes directes i indirectes, 
incloent els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat, i en el seu cas, els necessaris 
per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat sotmès al 
pagament de la taxa. 

2.- En general, i de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior, l’import de les taxes per a la 
prestació d’un servei o la realització d’una activitat no podran excedir, en el seu conjunt del cost 
real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la 
prestació rebuda. 

3.-Les quotes aplicables a cadascun de la resta dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta 
Ordenança seran les que consten al annexes següents. 

 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la 
seva modificació o la seva derogació expressa. 
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Annex 1.- Taxa per la Realització d’Activitats Jurídic Administratives de Competència Local 
 
 
Article 1.- Fet Imposable: 
1.- Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídic - administratives de 

competència local desenvolupades amb motiu de: 
a).-La tramitació a instància de part de tota mena de documents, certificats, plaques i similars que 

expedeixi o que intervingui l’administració o les autoritats municipals. 
b).-L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos comercials 

i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats 
particulars i a instància dels interessats. 

c).-L’atorgament de llicències d’auto - taxis i vehicles de lloguer d’acord amb el que estableix el 
Reial Decret 8763/1979 de 16 de març, Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans 
de Transport en Automòbils Lleugers i l’Ordenança Reguladora del Servei d’Auto - Taxis de 
Sant Feliu de Guíxols aprovada en Sessió de Ple del 31 d’octubre de 1996. 

2.- S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma particular el 
subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell mateix, per raó que les 
seves actuacions o omissions obliguin a l’Ajuntament, encara que no hi hagi solꞏlicitud expressa 
de l’interessat. 

 
Article 2.- No Subjecció: 
No estaran subjectes les activitats jurídic - administratives derivades de la tramitació de documents i 
expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, ni les consultes tributàries, els 
expedients de devolució d’ingressos indeguts, ni la resolució dels recursos administratius. 
 
Article 3.- Base Imposable: 
El cost real o previsible de l’activitat jurídic - administrativa, considerada en la seva globalitat, 
constituirà, com a límit màxim, la base imposable. 
 
Article 4.- Quota: 
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que constitueixin 
el fet imposable seran les següents: 
 

A).- SERVEIS GENERALS:  

1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS Import
1.1.- Autentificació i legalització de documents: 

- De 1 a 5: 6,04€
- Per unitari a partir de 5: 0,85€

1.2- Plaques i similars: 
- Plaques d’obres (per unitat): 8,87€
- Plaques de gual (per unitat): 12,72€
- Números d’edificis (per cada número de finca o solar): 16,57€

1.3.- Subhastes:  
                     Dret de participació a subhastes tributàries:  

- Per tipus de subhastes inferiors o iguals a 10.000 €: 200,00€
- Per tipus de subhastes superiors a 10.000 € i fins a 25.000 €: 500,00€
- Per tipus de subhastes superiors a 25.000 € i fins a 100.000 €: 1.000,00€
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- Per tipus de subhastes superiors a 100.001 € i fins a 500.000 € 3.000,00€
      -     Per tipus de subhastes superiors a 500.000 € 5.000,00€
1.4.- Informes tècnics de la Policia Local (sobre accidents, etc.) 52,49€
1.5.-Expedició de certificats  

              -Expedició de diligència dels deutes pendents en concepte d’IBI a  
que es refereix l’article 64 del RDL 2/2004 

6,70€ 

      -Certificats en general, quan els documents expedits consisteixin 
en la reproducció d’antecedents i certificació de registres i/o bases de 
dades municipals. 

7,00€ 

 -Certificats empadronament/convivència històrics a partir de 
1/5/1996 

7,50€ 

-Volants empadronament 0€ 
1.6 Documents relatius a l’arxiu municipal  
-Certificats empadronament amb recerca arxiu anteriors a 1/5/1996 10,00€ 
-Escaneig de documents de formats més petits A3 i conversió a 
fitxers pdf, tiff o jpeg (resolució menor a 300 ppi). Per cada fitxer 

0,50€ 

-Escaneig de documents de formats més grans A3 i conversió a 
fitxers pdf, tiff o jpeg (resolució menor a 300 ppi). Per cada fitxer 

5€ 

-Expedició de fitxers obtinguts per digitalització de documents 
audiovisuals analògics 

5€ 

2.- UTILITZACIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL  
- Per cada autorització: 

* Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys, i un cop 
transcorregut s’haurà de solꞏlicitar una nova autorització. 

45,86€

 
Exempcions en relació als documents relatius a l’arxiu municipal: 
1.-Solꞏlicituds presentades per museus, biblioteques, fonoteques, 
filmoteques, hemeroteques, arxius de titularitat pública. 
2.-Solꞏlicituds presentades per entitats d’interès general de caràcter 
cultural,social o científic, especialment d’aquelles que estiguin inscrites en 
el Registre municipal d’entitats i l’ús tingui com a finalitat la recerca i 
difusió. 
3.-Solꞏlicituds relatives a usos docents. 
4.-Solꞏlicituds presentades amb motiu d’informacions sobre esdeveniments 
de l’actualitat o per a la promoció del municipi. 
 
B)- SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

1.- LLICÈNCIES D’ AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER Import 
a).- Expedició de llicències:  

- Llicències de classe A o B: 271,58€
- Llicències de classe C: 424,98€

b).- Transmissió de llicències:  
- Transmissió “inter vius”:  

- Llicències de classe A o B:  107,75€
- Llicències de classe C: 196,16€

- Transmissió “mortis causa”:  
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- Primera transmissió de llicències de classe A o B a favor 
d’hereus: 89,31€

- Ulterior transmissió de llicències A i C: 425,30€
c).- Substitució de vehicles:  

- De llicències de classe A o B: 32,01€
- De llicències de classe C: 45,86€

2.- LLICÈNCIES PEL REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
COMERCIAL A  DOMICLI 

 
73,40€ 

 
Article 5.- Règim d’Autoliquidació: 
Aquestes taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació aplicant-se els models que al efecte aprovi 
l’Alcaldia. 
 
 

Annex 2.- Taxa del Cementiri Municipal 
 
 
Article 1.- Fet Imposable: 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis del cementiri municipal, que es 
detallen a continuació: 

1.- Concessió de drets funeraris sobre qualsevol tipus de sepultures. 
2.- Concessió de drets funeraris de lloguer sobre nínxols. 
3.- Retrocessions. 
4.- Expedició de títols. 
5.- Conservació i manteniment del recinte i instalꞏlacions. 
6.- Transmissions i cessions de drets funeraris. 
7.- Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats. 
8.- Colꞏlocació i remoció de làpides i lloses. 

I qualsevol altres que, de conformitat amb el Reglament de Policia sanitària i mortuòria, siguin 
procedents o s’autoritzin a instància de part. 
 
Article 2.- Subjecte Passiu: 
Són subjectes passius contribuents els solꞏlicitants de la concessió de l’autorització o de la prestació 
del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització, concessió o prestació. 
 
Article 3.- Quota Tributària: 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
1).- CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE 

SEPULTURES 
1.1).- CONCESSIÓ DE PANTEONS CONSTRUÏTS 
- Concessió de terreny, preu per m2: 748,51€
- Import de l’obra de construcció, a determinar segons projecte: 984,92€
1.3).- CONCESSIÓ DE NÍNXOLS: 

- SECCIÓ “A”: 
- Nínxol de 1a. fila: 1.632,72€
- Nínxol de 2a. fila: 1.632,72€
- Nínxol de 3a. fila: 1.387,70€
- Nínxol de 4a. fila: 693,85€



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.                                           Ordenances Fiscals. Exercici 2021 
 
 

OF.- 9. Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals. 
 

138

- Nínxol de 5a. fila: 506,71€
- SECCIÓ “B”: 

- Nínxol de 1a. fila: 1.577,15€
- Nínxol de 2a. fila. 1.591,98€
- Nínxol de 3a. fila: 1.356,43€
- Nínxol de 4a. fila. 680,25€

- SECCIÓ “C”: 
- Nínxol de 1a. fila circular:  1.562,90€
- Nínxol de 2a. fila circular:  1.569,68€
- Nínxol de 3a. fila circular: 1.340,74€
- Nínxol de 4a. fila circular: 668,46€
- Nínxol de 1a. fila interior: 1.396,08€
- Nínxol de 2a. fila interior: 1.475,39€
- Nínxol – tomba de 3a. fila:  1.595,72€

- SECCIÓ “D”: 
- Nínxol de 1a. fila:  1.570,64€
- Nínxol de 2a. fila:  1.573,10€
- Nínxol de 3a. fila:  1.333,88€

- SECCIÓ “E”: 
- Nínxol de 1a. fila:  1.632,72€
- Nínxol de 2a. fila:  1.632,72€
- Nínxol de 3a. fila:  1.387,70€
- Nínxol de 4a. fila:  693,85€
- Nínxol de 5a. fila:  506,71€

Nota.- Per tal d’unificar les tarifes de les concessions del cementiri de les seccions B, C i D amb les 
Seccions A i E, s’incrementarà anualment un 25% sobre l’import corresponent a la diferència de 
taxa de les Seccions B, C i D respecte dels seus homònims de les Seccions A i E, de manera que en 
quatre exercicis quedaran equiparats. 
1.4).- CONCESSIÓ DE COLUMBARIS (Per unitat): 591,16€
1.5).- RENOVACIÓ O PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ: 
El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una durada màxima de 25 anys i serà renovable 
sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat, amb el pagament 
del 80% de la tarifa corresponent a la concessió del dret funerari vigent en el moment de la 
renovació i en funció del tipus de sepultura. 
2).- LLOGUER DE NINXOLS Lloguer anual: 10% del valor de concessió del Nínxol. 
En el mateix acte de llogar s’abonarà la totalitat de les taxes corresponents al període de durada 
del lloguer de conformitat amb la present Ordenança. 
3).- RETROCESSIÓ DE SEPULTURES PER L’AJUNTAMENT 
- Concessions a perpetuïtat:  El 50% del preu establert per l’Ordenança fiscal vigent, tant en 

relació als metres quadrats com a la construcció. 
- Concessions temporals:  Quantitat proporcional del preu establert en l’Ordenança fiscal 

vigent en relació al temps transcorregut des de l’ inici de la 
concessió del dret funerari. 

4).- EXPEDICIÓ DE TÍTOLS (Per títol):  13,95€
5).- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE I INSTALꞏLACIONS. 
5.1).- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE DEL CEMENTIRI: 
- Aquest concepte comprèn la conservació i el manteniment dels elements comuns del recinte i 

instalꞏlacions del cementiri. 
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- La conservació i manteniment de sepultures anirà a càrrec dels titulars dels drets funeraris 
respectius. 

- En el moment de fer ús de les sepultures o tramitació al respecte de la titularitat del dret funerari, 
s’haurà d’estar al corrent de pagament de la taxa de conservació. 

-Per les concessions que s’atorguin durant l’exercici, junt amb les taxes per la concessió, es 
liquidarà la taxa per conservació i manteniment del cementiri municipal corresponent a l’exercici 
d’atorgament i es donarà d’alta al seu padró amb efectes a l’exercici següent. 
La quota tributària es determina en funció del tipus de sepultura i és la següent: 

2020 

- Nínxols. Per unitat:  20,89€
- Nínxols – Tomba. Per unitat:  41,85€ 
- Tombes i Panteons. Per unitat:  125,61€
- Columbaris. Per unitat:  14,64€

5.2).- REALITZACIÓ DE REPARACIONS D’URGÈNCIA O DE TREBALLS DE 
CONSERVACIÓ I NETEJA a instàncies de part o d’ofici, quan s’hagi requerit a l’interessat i 
aquest no atengui al requeriment en el termini concedit a l’efecte, a més del valor del material 
emprat s’exigirà: 

- Per cada operari i hora  21,59€
6).- TRANSMISSIONS I CESSIONS Unitat: 

- Nínxols: 1er. i 2on. grau de parentesc i colꞏlaterals fins a 2on. grau.  90,12€
- Sense parentesc. 244,16€
- Nínxols-tomba: 1er. i 2on. grau de parentesc i colꞏlaterals fins a 2on. grau. 180,24€
- Sense parentesc. 488,32€
- Panteons i Panteons-tomba :1er. i 2on. grau de parentesc i colꞏlaterals fins el 
2on. grau.  558,71€
- Sense parentesc: 1.670,74€
- Hipogeus: 1er. i 2on. grau de parentesc i colꞏlaterals fins a 2on. grau. 225,24€
- Sense parentesc  673,68€
- Columbaris: 1er. i 2on. grau de parentesc i colꞏlaterals fins a 2on. grau.  45,00€
- Sense parentesc:  134,43€

7) .- INHUMACIONS, EXHUMACIONS I REDUCCIONS Unitat: 
- a).- En panteó o tomba:  371,26€
- b).- En nínxol: 97,39€
- c).- En columbaris:  58,42€
- d).- Reducció de restes:  49,17€
- e).- Trasllat de restes dins del cementiri, de nínxol a nínxol:  180,23€
- f).- Trasllat de restes dins del cementiri de nínxol a tomba o viceversa: 371,26€
-g).- Trasllat de  restes a fossa comuna. 49,17€

+ import 
exhumació 

segons 
sepultura 

8) .- COLꞏLOCACIÓ I REMOCIÓ DE LÀPIDES I LLOSES: Unitat: 
- a).- En tombes i panteons:  112,94€
- b).- En nínxols:  71,25€
- c).- En columbaris:  45,54€
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Article 4.- Meritació: 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la realització dels serveis subjectes a 
gravamen, i s’entendrà a aquests efectes, que l’ esmentat inici es produeix quan es solꞏlicita. 
Pel que fa a la taxa per manteniment i conservació del cementiri municipal, és de meritació 
periòdica i aquesta tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural.  
 
Article 5.- Gestió de la taxa de conservació i manteniment del Cementiri Municipal: 
Es confeccionarà el padró anual d’aquesta taxa a partir de les dades proporcionades per l’àrea 
gestora del cementiri municipal corresponents al cens de titulars de drets funeraris. 
La falta de pagament de les taxes de conservació i manteniment de forma continuada durant quatre 
anys consecutius donarà lloc, mitjançant el corresponent expedient administratiu de caducitat, a la 
pèrdua del dret i a la reversió de la titularitat a l’Ajuntament.  
La Tresoreria municipal donarà trasllat anualment a l’àrea competent en la gestió del cementiri 
municipal dels corresponents certificats de deutes per aquest concepte. 
 
 

Annex 3.- Taxa per Prestació de Serveis d’Ordre Urbanístic 
 
 
Article 1.- Fet Imposable: 
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a 
verificar els actes d’edificació i ús del sòl, així com els instruments de planejament i gestió 
urbanística, emissió d’informes urbanístics i expedició de documentació administrativa de contingut 
urbanístic a instància de part a què es refereix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que s’hagin de realitzar en el terme municipal, 
perquè s’ajustin a les normes urbanístiques d’edificació i policia previstes en l’ esmentada 
normativa legal, a la reglamentària de desenvolupament i planejament urbanístic, així com 
l’activitat municipal derivada de les autoritzacions de connexió a la xarxa pública de clavegueram. 
Així mateix, constitueix el fet imposable de la taxa corresponent, els actes de control i informes 
sobre la situació en que es troben els edificis i habitatges existents. 
 
Article 2.- Subjecte Passiu: 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques, incloses les empreses 
explotadores dels serveis públics dins del terme municipal, i les entitats a què fa referència l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietàries, posseïdores o arrendatàries dels 
immobles en què es realitzin les construccions o instalꞏlacions o s’executin les obres. 
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors o els contractistes de les 
obres. 
 
Article 3.- Meritació: 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data  
de la presentació de la solꞏlicitud de la llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la 
formula expressament o en el moment de la solꞏlicitud de l’informe o certificació referida a 
l’estat o situació d’edificis existents. 

2.- Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 
es meritarà quan s’inicia efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en 
qüestió és autoritzable o no, independentment de l’ inici de l’expedient administratiu que pugui 
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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 o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, o la renúncia 
o desistiment del solꞏlicitant després que se li hagi concedit la llicència, ni la caducitat de 
l’expedient, llevat del cas específic assenyalat a l’article 26.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Article 4.- Tarifes: 
   
Expedient Concepte Import 

6210.a. - Informes de caràcter general: 59,48€
6210.b - Informes d’adequació de l’habitatge: 77,92€
6220 - Certificats de règim urbanístic: 131,59€

6310.a - Llicències d’obra major. Edificació principal: 344,48€
6310.b - Llicències / Comunicació prèvia d’obra major. Reforma i altres 

edificacions: 
162,12€

6311 - Llicències / Comunicació prèvia d’obra menor: 52,62€
6312 - Llicències de parcelꞏlació: 311,54€
6313 - Llicències de constitució de règim de propietat horitzontal: 235,80€
6316 - Instalꞏlació aparells d’aire condicionat: 72,47€
6319 - Instalꞏlació marquesines i tendals: 72,47€
6320 - Instalꞏlació rètols: 72,47€
6321 - Obertura de rases a la via pública: 72,47€
6322 - Ocupació de la via pública per obres de -50m2 :                   0,34*m2 *dies *1,79
6322 - Ocupació de la via pública per obres de + de 50m2 :            0,34*m2 *dies *0,45 
6324 - Instalꞏlació de grues: 72,47€
6325 - Llicència de clavegueram: 72,47€
6330 - Llicències per a tala d’arbres: 52,62€
6340 - Llicències / Comunicació prèvia de primera ocupació: 85,40€

6350.a - Inspecció d’obres amb llicència / Comunicació prèvia: 85,40€
6350.b - Sonometries: 291,30€

2.- URBANISME 
Expedient Concepte Import 

6111 - Planejament general (Modificacions del POUM): 676,80€
6116 - Planejament derivat (Modificació catàlegs): 624,70€

6113.a - Planejament derivat (PP delimitació): 624,70€
6113.b - Planejament derivat (PP, PE, PMU): 624,70€
6117 - Gestió urbanística (PU): 521,00€
6120 - Gestió urbanística  

(Modificació projectes de delimitació de polígons o unitats d’actuació): 
624,70€

6121 - Gestió urbanística (Projectes de reparcelꞏlació): 659,60€
6122 - Gestió urbanística (Projectes d’expropiació): 659,60€
6130 - Gestió urbanística (Tramitació estatuts i bases d’EUCs): 727,30€
6150 - Gestió urbanística (Modificació de sistemes d’actuació): 344,48€
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3.- DISCIPLINA 
Expedient Concepte Import 

6510 - Inspecció urbanística: Ordres de suspensió d’obres i requeriments de 
legalització. Restauració de la realitat física alterada: 

336,89€

6520 - Ordres d’execució: 53,83€
6530 - Declaració d’estat ruïnós: 311,70€
6540 - Expedients sancionadors: 107,67€

 
Nota: 
Els expedients amb codi 6350.a “Inspecció d’obres amb llicència/comunicació prèvia”, el codi 
6510 “Inspecció urbanística:Ordres de suspensió d’obres i requeriments de legalització. 
Restauració de la realitat física alterada” el codi 6520 “Ordres d’execució”,  el codi 6530 
“Declaració d’estat ruïnós” i el codi 6540 “Expedients sancionadors” s’exigiran en règim de 
liquidació. 
 
Article 5.- Especificació sobre les Tarifes: 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 
6210a.- Informes de Caràcter General: Són els que versen sobre temes generals no inclosos en 
altres tarifes: 

- Informes sobre antiguitat i legalitat. 
- Informes de numeració i nomenclàtor i els seus canvis. 
- Informes sobre usos residencials dels edificis. 
- Informes sobre dades dels expedients urbanístics. 
- Altres informes assimilables per concepte o tramitació no inclosos en altres tarifes. 

6210b.- Informes sobre Adequació d’Habitatge: Són els derivats de la instrucció 1/2012 de la 
Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família pel qual 
s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informe d’estrangeria competència de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social: 

- Reagrupament familiar. 
- Renovació de residència. 
- Altres informes assimilables per concepte o tramitació i per aplicació de nova legislació o 

modificació de la vigent. 
6220.- Certificats de Règim Urbanístic: Són els contemplats en l’article 105 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme i el seu desenvolupament reglamentari 
(article 20 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme) o els certificats que pels mateixos conceptes es reconeguin en aplicació de nova 
legislació o modificació de la vigent. 
6310a.- Llicències d’Obra Major. Edificació Principal: El fet imposable és la nova edificació 
principal en qualsevol classificació i qualificació del sòl incloent lles ampliacions d’edificacions 
principals existents relacionades al següent llistat: 
- En relació a l’article 32.1 de la normativa del POUM: 

o Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instalꞏlacions o els 
serveis comuns. 

o Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents. 
o Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos. 
o Les que afectin els béns immobles catalogats. 
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- En relació a l’article 29 de la normativa del POUM: 
o Les autoritzacions d’usos provisionals. 
o Altres assimilables per concepte o tramitació no incloses en altres tarifes. 

Les actuacions tècniques incloses en aquesta tarifa són les previstes a la normativa del POUM 
vigent i les previstes a les condicions de la llicència. 

- Informe tècnic de revisió de la documentació presentada. 
- Acta de replanteig. 
- Acta d’edificació sobre rasant. 
- Acta d’edificació coberta. 

Quan per causa imputable al subjecte passiu s’hagi de procedir a una nova revisió de la 
documentació o a una nova acta es tarifarà com a inspecció d’obres (tarifa 6350). 
Les modificacions de la llicència, als efectes d’aquesta ordenança, tindran la mateixa consideració 
que l’ inici d’un nou expedient i meritaran la taxa completa. 
Les pròrrogues dels terminis de la llicència es tarifaran com a informe d’obres (tarifa 6350) 
6310b.- Llicències d’Obra Major. Reforma i altres edificacions: El fet imposable és la reforma 
sense ampliació de qualsevol edificació en qualsevol classificació i qualificació del sòl i la 
construcció o modificació d’edificacions auxiliars relacionades al següent llistat: 
- En relació a l’article 32.1 de la normativa del POUM: 

o Les que afectin als fonaments o als elements estructurals sense ampliació. 
o Les construccions auxiliars, garatges, magatzem, cobert i piscines. 
o La distribució interior dels edificis. 
o Les obres d’enderrocament total o parcial dels edificis. 
o Els moviments de terres. 
o Altres assimilables als anterior que no tinguin la consideració d’obra menor. 

Quan per causa imputable als subjecte passiu s’hagi de procedir a una nova revisió de la 
documentació o a una nova acta es tarifarà com a inspecció d’obres (tarifa 6350). 
Les modificacions de la llicència, als efectes d’aqueta ordenança, tindran la mateixa consideració 
que l’ inici d’un nou expedient i meritaran la taxa completa. 
Les pròrrogues dels terminis de la llicència es tarifaran com a informe d’obres (tarifa 6350) 
6311.- Llicències d’Obra Menor: El fet imposable són les construccions previstes a l’article 32.2 
de la normativa del POUM: 
- Les que per la seva escassa dificultat no requereixen projecte tècnic i són les no previstes en 

l’article 332.1 de la normativa POUM. 
6340. Llicències de Primera Ocupació: El fet imposable és l’actuació administrativa prevista a 
l’article 48.5 de la normativa del POUM. 
Quan per causa imputable al subjecte passiu s’hagi de procedir a una nova inspecció dels tècnics 
municipals es tarifarà com a inspecció d’obres (tarifa 6350). 
6350a Inspeccions d’obres amb llicència: El fet imposable és la inspecció aïllada sobre obres 
majors, menors o activitats en els casos següents: 
- Inspecció d’ofici de l’ajuntament o a instància de part quan el resultat de la inspecció ha estat 

que l’obra, instalꞏlació o activitat no s’ajusta a la llicència o autorització solꞏlicitada i el 
responsable regularitza la situació abans de l’obertura de l’expedient de disciplina urbanística. 
(Subjecte passiu el responsable de l’actuació) (Nota: si s’obre expedient de disciplina la 
inspecció està comptabilitzada amb la tarifa corresponent i el subjecte passiu és l’infractor) 

- Segones i successives inspeccions a solꞏlicitud de part quan el resultat de la primera inspecció 
ha estat que l’obra, instalꞏlació o activitat s’ajusta a la llicència o autorització solꞏlicitada. 
(Subjecte passiu el solꞏlicitant) 

- Segones i posteriors revisions de la documentació de la solꞏlicitud de qualsevol llicència 
atribuïbles al contribuent. 
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- Segones i posteriors actes de replanteig i de comprovació d’edificació sobre rasant i de 
comprovació de coberta atribuïbles al contribuent. 

- Pròrrogues dels terminis de llicència. 
6350b.- Sonometries: El fet imposable és la realització per part de l’enginyer municipal d’una 
sonometria en els següents casos: 
- Segones i successives sonometries a solꞏlicitud de part quan el resultat de la primera sonometria 

ha estat que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent. (Subjecte passiu el solꞏlicitant). 
ESPECIFICACIONS SOBRE URBANISME:  
En qualsevol de les tarifes referents a urbanisme, quan per causa imputable a subjecte passiu o els 
seus tècnics o representants, s’hagi de procedir a una nova aprovació de la documentació es 
meritarà segons els següents trams: 
- Nova aprovació inicial: 100% de la taxa. 
- Nova aprovació provisional o definitiva: 50% de la taxa. 
 
 

Annex 4.- Taxa per la Realització de la Tramitació o la Comprovació Administrativa i 
la Realització d’Informes Tècnics en les Activitats Sotmeses a Prèvia Llicència, 
Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i pels Controls Posteriors. 

 
 
Article 1.- Fonament i Naturalesa: 
A l’empara del que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 al 19 de l’esmentat text legal, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i en aplicació de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya i 
del Impuls de l’Activitat Econòmica, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció en la tramitació o la comprovació administrativa i la realització d’informes tècnics en les 
activitats sotmeses a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors. 
Concretament, queden afectats per aquesta taxa la tramitació o la comprovació administrativa i la 
realització d’informes tècnics previst a: 

- La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
- La Llei 4/2004 i el Decret 50/2005, reguladora dels procés d’adequació de les activitats existents 

abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/98 
- La Llei 11/2009 d’espectacles i activitats recreatives i reglament que la desenvolupa (Decret 

112/2010) 
- Activitats innòcues d’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya 
 
Article 2.- Fet Imposable: 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, consistent 

en verificar que les activitats que es desenvolupen dins del municipi s’ajustin a la normativa que 
els hi és d’aplicació, així com la que es desenvolupi amb motiu de la transmissió de les ja 
legalitzades. 

2.- També constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, 
que es desenvolupi amb motiu del procés d’adequació a la normativa vigent de les activitats 
existents. 

 
 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.                                           Ordenances Fiscals. Exercici 2021 
 
 

OF.- 9. Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals. 
 

145

3.- Estan subjectes a la taxa: 
- Les autoritzacions, llicències, permisos i comunicacions o declaracions responsables per primer 

establiment de l’activitat i les seves transmissions. 
- Els canvis substancials de les activitats existents 
- Els canvis no substancials de les activitats existents 
- Els trasllats de local. 
- Les revisions, periòdiques o anticipades, i controls de les autoritzacions, llicències, permisos i 

comunicacions o declaracions responsables atorgats. 
- Els controls de les activitats. 
- L’adequació de les activitats a la normativa vigent. 
- La legalització de les existents. 
- Informe previ en matèria d’incendis. 

 
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’article 35.4 de la Llei General Tributària, peticionàries de 
les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança, o que en resultin beneficiades. 

2.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius seran 
els titulars de l’activitat sotmesa. 

3.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense haver 
efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en Subjecte Passiu d’aquesta taxa la persona 
física o jurídica que desenvolupi l’activitat. 

 
Article 4.- Responsables: 
1.- Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 

persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i abast que 
assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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, excepte la següent: 
En compliment del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’estableix una bonificació del 25% de 
la taxa corresponent per les empreses que disposin del certificat del sistema d’ ecogestió i 
ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS). L’interessat ha d’aportar a la solꞏlicitud la justificació 
d’estar en possessió del referit certificat EMAS i la reducció s’aplicarà directament per l’interessat 
als imports previstos a l’article següent, en l’autoliquidació que s’acompanyi a la solꞏlicitud. 
 
Article 6.- Quota tributària: 
 
Expedient Concepte Import 

6411.a  Declaració responsable d’obertura d’activitat innòcua. Activitat de nova 
implantació  

221,05€

6411.b  Declaració responsable d’obertura d’activitat innòcua. Canvi titular 131,95€
6412.a  Comunicació prèvia d’obertura d’activitat de baix risc. Activitat de nova 

implantació 
221,05€
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6412.b  Comunicació prèvia d’obertura d’activitat de baix risc. Activitat 
recreativa 

311,70€

6412.c  Comunicació prèvia d’obertura d’activitat de baix risc. Canvi de 
titularitat 

131,95€

6413  Informe Previ en Matèria d’Incendis: 221,05€
6420.a  Llicències i autoritzacions ambientals (inclou canvis substancials): 2.872,73€
6420.b  Canvis no substancials de llicències i autoritzacions ambientals: 311,70€
6421.a  Comunicació ambiental (inclou canvis substancials): 311,70€
6421.b  Canvis no substancials de comunicació ambiental: 103,90€
6422  Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives: 442,15€
6440  Obertura i ús de centres de culte: 311,70€
6450  Obertura i ús d’habitatges i apartaments turístics: 221,05€
6460  Canvi de titular 131,95€

 
Article 7.- Meritació de la Taxa: 
1.- La taxa de les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009 meritarà quan es rebi la documentació 

per donar inici a l’activitat municipal, la qual no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi 
efectuat el pagament. 

2.- En les activitats dels annexos II, III i IV de la Llei 20/2009, les previstes a la Llei 11/2009 i les 
innòcues, d’acord amb el previst a la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya i del Impuls 
de l’Activitat Econòmica , l’obligació de contribuir naixerà en el moment de formular-ne la 
solꞏlicitud de llicència o efectuar-se la comunicació prèvia i/o declaració responsable, o en el 
moment que es produeixi l’acte de comprovació i requeriment de legalització de l’activitat al 
Subjecte Passiu en cas que no s’hagi formulat la solꞏlicitud corresponent d’activitats en 
funcionament. 

3.- Les solꞏlicituds o la comunicació prèvia s’haurà de formular abans de l’obertura i posada en 
funcionament dels establiments o instalꞏlacions de què es tracti. 

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. 
Nota: 
Totes les activitats amb procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
3/1998 de 27 de febrer d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, sobre els quals no 
hagués recaigut resolució abans d’aquesta data, tributaran d’acord amb la forma establerta per les 
activitats sotmeses a Llicència Ambiental. 
 
 

Annex 5.- Taxa per a la Prestació de Serveis de Clavegueram 
 
 
Article 1.- Fet Imposable: 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria per a 

l’evacuació d’ excretats, aigües pluvials, negres i residuals, en benefici de les finques situades 
en el terme municipal mitjançant la xarxa de clavegueram municipal, així com la prestació dels 
servei d’obres a la via pública per dur a terme aquesta connexió. 
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2.- No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la 
condició de solar; les finques destinades a garatge d’ús particular ni les finques disseminades a 
les quals no hi arribi la xarxa de clavegueram. 

3.- A efectes d’aquesta taxa, als establiments on s’hi efectuï una sola activitat industrial, comercial, 
professional, artística o de serveis en dos o més locals continus però que constitueixen dos o 
més unitats urbanes diferenciades a efectes de l’ Impost sobre Béns Immobles, és a dir, que 
tenen dos o més referències cadastrals diferents, es considerarà: 

a) Una sola taxa de clavegueram, sempre que consti a la corresponent llicència d’activitats la 
suma de les superfícies dels locals continus afectes. 

b) Tantes taxes de clavegueram com activitats industrials, comercials, professionals, 
artístiques o de serveis s’efectuïn, sempre que es practiquin en locals diferenciats, encara 
que siguin continus. 

 
Article 2.- Meritació: 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat que constitueix el fet 

imposable. 
A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de la presentació de la 
connexió corresponent, si el subjecte passiu la formula expressament. 

2.- Quan la connexió s’hagi iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 
es meritarà quan s’inicia efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en 
qüestió és autoritzable o no, independentment de l’ inici de l’expedient administratiu que pugui 
instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin 
autoritzables. 

3.- Els serveis d’evacuació d’ excretats, aigües pluvials, negres i 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 100 metres, i la taxa es meritarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa. 

 
Article 3.- Quota Fixa Anual: 
S’aplicarà la tarifa següent: 

Punt Concepte Import 
a).- Habitatges unifamiliars, pisos, apartaments (per unitat): 19,02€
b).- Hotels,càmpings i edificis destinats a lloguer d’apartaments i habitatges 

d’ús turístic: 
 b.1.- Fins a 15 habitacions o places: 28,54€
 b.2.- De 16 a 25 habitacions o places: 38,05€
 b.3.- De 26 a 50 habitacions o places: 57,08€
 b.4.- De 51 a 75 habitacions o places: 76,11€
 b.5.- De 76 a 100 habitacions o places: 95,14€
 b.6.- De + 100 habitacions o places: 114,17€

c).- Grans superfícies comercials:
 c.1.- De 500 a 1000 m2: 38,05€
 c.2.- Més de 1000 m2: 57,08€

d).- Restaurants: 
 d.1.-  Fins a 25 m2: 28,54€
 d.2.- De 26 a 80 m2: 38,05€
 d.3.- De 81 a 100 m2: 57,08€
 d.4.- De més de 100 m2: 76,11€
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e).- Bars i locals d’oci: 
 e.1.- Fins a 40 m2: 28,54€
 e.2.- De 41 a 100 m2: 38,05€
 e.3.- Més de 100 m2: 76,11€

f).- Estació de serveis/ benzinera 38,05€

g).- 
Tallers, locals oberts al públic, entitats financeres, 
comerços venda al detall, magatzems i fàbriques 

19,02€

 
Article 4.- Subjectes Passius: 
Tindrà la consideració de subjecte passiu com a substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, allotjaments, establiments o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 5.- Gestió: 
La taxa es gestiona a partir de la informació continguda al padró de clavegueram. Aquest padró 
s’aprova anualment i conté la informació relativa a la taxa. Les alteracions al padró tindran efectes 
al padró de l’exercici següent. 
D’acord amb la previsió de l’article 28.8 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, 
s’emetrà un únic rebut que inclourà la present taxa junt amb la taxa pel servei de recollida, transport 
i tractament d’escombraries. 
 
Article 6.- Noves connexions a la xarxa: 
1. Quan un ciutadà/na solꞏliciti una nova escomesa de clavegueram (Quan no estigui explícitament 

inclosa en la solꞏlicitud de llicència/comunicació d’obra major o d’obra menor), haurà de 
presentar instància de solꞏlicitud per a la mateixa, amb la correcta descripció de totes les dades 
de l’interessat/da i de l’habitatge i fer-ne o justificar la autoliquidació de la corresponent taxa per 
a Nova Escomesa i especificar si es tracta d’aigües residuals i/o d’aigües pluvials. 

2. La Taxa per a Nova Escomesa descrita, inclou els imports de les anteriors Taxes per a la 
solꞏlicitud de llicència de connexió a la xarxa (72,47€) , i la Taxa per obertura de rases a la via 
pública (72,47€). 

3. Aquesta solꞏlicitud, i el comprovant de pagament, seran tramesos a l’Àrea d’Infraestructures, 
Subministraments, i Manteniment d’Edificis Municipals, per a que en comprovin les dades, 
l’ajust a la realitat de la solꞏlicitud respecte als requeriments tècnics i en solꞏlicitin la seva 
execució a l’empresa concessionària del servei, per a tal fi. 

4. L’empresa concessionària, tramitarà l’avís de obertura de rases a la via pública a la Policia 
Local, i un cop efectuada l’escomesa i comprovat el correcte funcionament de la mateixa, 
facturarà a l’Ajuntament les esmentades tasques segons els preus unitaris aprovats en la 
adjudicació, en la certificació mensual següent. 

5. En cas que es tracti d’una solꞏlicitud per a reparació d’escomesa ja existent, cal indicar clarament 
tal fet en la instància, aportar el màxim de detalls possibles en la descripció, i fer la liquidació de 
la Taxa per a la reparació d’escomesa existent. La resta del procediment és el mateix. 
 

Taxa nova escomesa de aigües residuals  (clavegueram) 1.585,75€ 
Taxa nova escomesa de aigües pluvials 1.585,75 
Taxa unitària per a distancies superiors a 9ml 240,13€ /ml 
Taxa per reparació d’escomesa existent 792,87€ 
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Annex 6.- Taxes per la Prestació de Serveis o Realització d’Activitats Diverses 
 
 
1.- Cens d’Animals Domèstics: 

GOSSOS (“Cannis familiaris”): Import 
- Inscripció d’un gos 11,39€
- Expedició llicència de conducció d’animals potencialment perillosos 30,43€
GATS (Felis catus): Import 
- Inscripció d’un gat 6,41€
SERVEI DE RECOLLIDA I MANUTENCIÓ: Import 
- Servei recuperació gos/gat amb microxip:  157,35€
- Per dia d’estada, a partir del segon dia: 25,00€

 
3.- Servei Municipal d’Esports: 

Curs Curs Sencer Mig Curs 
1.- Manteniment 3a. edat (2dies) 27,63€ 13,79€ 
2.- Manteniment 3a. edat (3dies) 40,89€ 20,41€ 

 
- Les activitats tenen una durada de curs escolar i la taxa és per tot el curs escolar. 
- Les taxes corresponents a mig curs són pel mateix curs escolar. 
- Aquestes taxes seran d’aplicació sempre i quan les activitats siguin organitzades per 

l’Ajuntament. 
 
 

Annex 7.- Taxa per a la Prestació del Servei d’Atenció a Domicili 
 
 

Servei d’atenció a domicili: 21,10€/hora
 
a).- Totes les persones empadronades a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols rebran un 66% de 

reducció de la taxa,. 
b).- Del preu hora resultant d’aplicar les anteriors subvencions a la taxa del Servei d’Atenció a 

domicili atenent la capacitat econòmica dels beneficiaris/es del servei, s’estableixen els següents 
coeficients correctors dels taxes, que seran aprovats per la Junta de Govern Local, previ informe 
dels Serveis Socials: 

 
1.- Per cada beneficiari/a el coeficient a aplicar segons el nivell d’ingressos, serà el següent: 
 

Nivell d’ingressos Coeficient 
Ingressos inferiors al 0,60 IRSC anual (14 mensualitats) 0,25 
Des del 0,60 IRSC fins a l IRSC anual 0,50 
Des de 1 IRSC fins a l,5 IRSC anual 0,70 
Des de 1,5 IRSC fins a 2 IRSC anual 0,90 
Superior a 2 IRSC anual 1,00 
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2.- Si l’usuari/a viu amb el seu cònjuge o parella, només es comptabilitzaran com ingressos 

econòmics de l’usuari el 50% dels ingressos d’ambdós tenint en compte per calcular la quota 
del SAD el coeficient de l’apartat 1. 

3.- Si l’usuari és pensionista o té ingressos econòmics, viu amb parella i aquesta no disposa de 
cap tipus d’ingrés econòmic, es comptabilitzaran només el 50% dels ingressos de l’usuari/a. 

4.- Si l’usuari/a no és pensionista i no té ingressos econòmics, es comptabilitzaran només el 
50% dels ingressos de la parella, tenint en compte per calcular la quota del SAD el 
coeficient de l’apartat 1. 

5. Si l’usuari viu sol/a i/o en parella i aquesta és major de 65 anys i no té família de 1er. grau, 
gaudirà d’una reducció del coeficient corrector del 0,05. 

6.- Si l’usuari/a viu amb parella o sense, té família de 1er. grau i la situació socioeconòmica 
d’aquesta última no permet cap ajut econòmic, gaudirà d’una reducció del coeficient 
corrector de 0,05 addicional. 

7.- Si l’usuari/a, a més de viure sol o en parella resideix en un habitatge de lloguer o està 
domiciliat en una pensió, gaudirà d’una reducció del coeficient corrector del 0,05 
addicional. 

8.- Si l’usuari/a està domiciliat en un habitatge del qual és propietari/a, usufructuari/a, o bé està 
acollit/da gratuïtament per qualsevol persona, sigui o no familiar, no gaudirà de la reducció 
del coeficient corrector del 0,05 addicional anteriorment esmentat en l’apartat. 

9.- En cas que el SAD municipal no pugui atendre serveis per saturació i calgui contractar una 
ampliació del servei a una entitat externa, prèviament es valorarà la situació econòmica de 
l’usuari/a i dels seus familiars de 1er. grau. 

10.- Els coeficients correctors establerts en els epígrafs 2, 3 i 4 es reduiran de l’epígraf 1 tenint 
en compte les condicions del total dels epígrafs. 

11.- El servei es podrà oferir de forma totalment gratuïta en els casos considerats d’alt risc 
social (persones amb dependència, gent gran sola i sense familiars, incapacitats judicials, 
etc), previ informe social on es valori la seva necessitat de realitzar el servei. 

12.- Aquest articulat no serà d’aplicació en els següents casos: 
- A partir del moment que el Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya reguli 

el sistema de copagament per part dels beneficiaris de SAD que els Ens Locals hauran de 
contemplar per tal d’assegurar l’equitat territorial. 

- En els casos de SAD – dependència s’aplicaran les instruccions que el Departament 
corresponent de la Generalitat pugui generar per l’aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de 
desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 

13.- Les persones beneficiàries del Servei de SAD - Dependència que desitgin ampliar e nombre 
d’hores de servei de SAD, establerts en el seu PIA segons la normativa establerta, hauran de 
fer efectiu en concepte de taxa l’import equivalent al mòdul cost/hora que anualment 
estableix el Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya. Per l’any 2017 està 
establert en 16,25€/hora. Aquest import serà aplicat al 2018 fins el moment que es proposi el 
nou mòdul cost/hora. 
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Annex 8.- Taxa per Devolució de Vehicle Retirat de la Via Publica 

 
 
Article 1.- Fet Imposable: 
Es objecte d’aquesta exacció l’aprofitament dels elements i mitjans que requereix la prestació dels 
serveis d’immobilització dels vehicles així com dels serveis de recollida i retirada de la via pública i 
d’altres llocs públics, amb trasllat i permanència al dipòsit municipal, d’aquells vehicles que, 
d’acord amb el que disposa la legislació reguladora sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial, siguin immobilitzats o retirats, i d’aquells vehicles antireglamentàriament aparcats en 
les zones d’estacionament en vies públiques, assenyalades degudament, objecte de preu públic. 
 
Article 2.- Subjecte Passiu: 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes 
que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa. 
Serà substitut del subjecte passiu, el conductor del vehicle. 
 
Article 3.- Tarifes: 
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següent: 
 

- Per devolució i transport o immobilització 
de cada vehicle subjecte al impost sobre 
vehicles de tracció mecànica: 

90,00€ 

- Per enganxament sense retirada ni transport 
de cada vehicle subjecte al impost sobre 
vehicles de tracció mecànica: 

46,00€ 

- Per dipòsit i custòdia del vehicle:  
Els primers tres dies ................. 0,00€ 
Quart dia i successius (Per dia) 8,00€ 

 
Als vehicles que hagin estat objecte de robatori, sempre que s’acrediti mitjançant la còpia de la 
denúncia presentada, se’ls aplicarà quota zero a partir de la data de presentació de la denúncia. 
 
Article 4.- Meritació: 
La meritació de la taxa per aquells vehicles dipositats per ordre judicial o administrativa, s’iniciarà a 
partir de la data de la sentència judicial o resolució administrativa. 
No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que hagin estat objectes de recollida, 
mentre no s’hagi fet efectiu el pagament dels drets establerts a l’article 3er, llevat del cas que s’hagi 
interposat reclamació i hagi estat dipositat o fiançat l’ import de la liquidació en la quantia i formes 
previstes a l’article 14 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El pagament de la liquidació de la present taxa 
no exclou, de cap manera, el de les sancions o multes que siguin procedents per infracció de les 
normes de circulació o policia urbana. 
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Annex 9.- Taxes dels Serveis de Sanitat Preventiva de Retirada de Nius de Gavians i 
de Gavians Caiguts dins del Nucli Urbà. 

 
 
Article 1:  
A efectes d’aquesta taxa, es consideren serveis de sanitat preventiva aquells que tenen per objecte la 
retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins del nucli urbà. 
Article 2:  
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa els que es beneficiïn dels serveis prestats al seu domicili 
o en el propi terreny, hagin estat solꞏlicitats d’instància o s’hagin realitzat d’ofici per ordre de 
l’Ajuntament o d’altres organismes competents. 
 
Article 3:  
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és de 129,80€ per actuació. 
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ORDENANÇA NÚM. 10 
 
REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
TRACTAMENT DE RESIDUS I PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
Aquest Ajuntament estableix les taxes pel servei de recollida, transport i tractament de residus i els 
preus públics pel servei de recollida i gestió dels residus comercials, en base a les previsions 
recollides als articles 20 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, dels articles 40 i següents i 127 
del mateix text refós, i a l’empara de l’article 5 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i dels articles 6.1 i 8.1-b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 2.- Fet Imposable de la Taxa: 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida 

domiciliària de residus i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments 
on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, inclòs el 
seu trasllat i posterior tractament en planta o centre autoritzat. 

2.- A aquest efecte, es consideren residus domiciliaris 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, els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament 
requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat. 

3.- No està subjecte a la taxa ni al preu la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels 
serveis següents: 

a).- Recollida de residus i residus no qualificats de domiciliaris i els d’indústries, hospitals i 
laboratoris. 

b).- Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c).- Recollida de runes d’obres. 

 
Article 3.- Objecte del Preu Públic: 
1.- Constitueix l’objecte del preu públic, la recollida i gestió pels serveis municipals dels residus 

generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostalera, els bars, els mercats, 
les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració 
d’assimilables als comercials. 

2.- Els establiments i locals on es fan activitats comercials i industrials assimilables a les comercials 
es classificaran en funció de les fraccions residuals generades i del volum dels residus generats i 
hauran de lliurar en la forma i condicions establertes per l’Ajuntament. 

3.- Als efectes d’aquesta ordenança, per residu comercial i industrial s’estarà a les definicions 
contingudes a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei reguladora dels residus, 
Llei 6/1993, de 15 de juliol. 

4.- Els generadors de residu comercial i industrial assimilable que no acreditin la seva recollida i 
tractament per gestors privats homologats resten subjectes al servei municipal. 
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Article 4.- Subjectes Passius de la Taxa: 
Tindrà la consideració de subjecte passiu com a substitut del contribuent, el propietari dels 
habitatges, allotjaments, establiments o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 5.- Obligats al Pagament del Preu Públic: 
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida comercial, els 
subjectes passius de la taxa de residus comercials. 
 
Article 6.- Base Imposable i Quota Tributària de la Taxa i Quantitat del Preu Públic de 
Recollida Comercial: 
1.- El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la 

base imposable de la taxa. 
2.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà individualment en funció 

de la naturalesa i del destí dels immobles. 
3.- A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes i el preu públic dels quadres següents: 

a).- Taxes derivades del servei de recollida i transport, abocador i tractament de residus i 
deixalleria. 

b).- Preu públic pel servei de recollida i gestió dels residus comercials. 
 

a).-  
TAXES DERIVADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT, 

ABOCADOR I TRACTAMENT DE RESIDUS I DEIXALLERIA. 

Codi Concepte 
Recollida i 
Transport 

Abocador i 
Tractament 
de Residus 

Deixalleria Total 

1 
Propietaris o usuaris d’hotels, fondes, residències, amb servei de restaurant extern obert al 
públic de 25 m2: 

1.01 De 0 a 15 habitacions i restaurant 25 m2 248,88€ 166,17€ 141,32€ 556.37€
1.02 De 16 a 25 habitacions i restaurant 25 m2 322,88€ 215,61€ 183,28€ 721,77€
1.03 De 26 a 50 habitacions i restaurant 35 m2 563,00€     375,92€ 319,68€ 1.258,60€
1.04 De 51 a 75 habitacions i restaurant 35 m2 747,96€ 499,47€ 424,72€ 1.672,15€
1.05 De 76 a 100 habitacions i restaurant 50 m2 1.015,64€ 678,20€ 576,72€ 2.270,56€
1.06 Més de 100 habitacions i restaurant 60 m2 1.255,80€ 838,57€ 713,08€ 2.807,45€

2 
Propietaris o usuaris d’hotels, fondes i residències i d’edificis d’apartaments destinats a lloguer 
de temporada i/o de aparthotels així com d’habitatges d’ús turístic: 

 2.01 De 0 a 15 habitacions 140,16€ 93,60€ 79,56€ 313,32€
 2.02 De 16 a 25 habitacions 233,64€ 155,99€ 132,64€ 522,27€
 2.03 De 26 a 50 habitacions 467,28€ 311,98€ 265,32€ 1044,58€
 2.04 De 51 a 75 habitacions 700,92€ 468,04€ 398,00€ 1566,96€
 2.05 De 76 a 100 habitacions o més 934,56€ 624,03€ 530,68€ 2089,27€
 2.06 Aparthotels. De 0 a 15 unitats d’allotjament 248,88€      166,17€ 141,32€ 556,37€
2.07 Aparthotels. De 16 a 25 unitats d’allotjament 322,88€ 215,61€ 183,28€ 721,77€
2.08 Aparthotels. De 26 a 50 unitats d’allotjament 563,00€ 375,92€ 319,68€ 1.258,60€

3 Propietaris o usuaris de càmpings: 
3.01 Càmping 2ª 3ª Cat < 350 places 2.616,24€ 1.747,05€ 1.485,60€ 5.848,89€
3.02 Càmping 2ª 3ª Cat < 150 places 1.121,24€ 748,70€ 636,64€ 2.506,58€

4 Grans superfícies comercials: 
4.01 De 500 a 1.000 m2 680,20€      454,24€ 386,24€ 1.520,68€
4.02 Més de 1000 m2 866,48€ 578,56€ 492,00€ 1.937,04€
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5 Propietaris o usuaris de restaurants: 

5.01 Fins a 25 m2 103,32€ 68,97€ 58,64€ 230,93€
5.02 De 26 m2 a 80 m2 219,00€ 146,28€ 124,36€ 489,64€
5.03 De 81 m2 a 100 m2 374,12€      249,82€ 212,40€ 836,34€
5.04 Més de 100 m2 413,40€ 276,05€ 234,76€ 924,21€

6 Activitats mixtes, cafès, cafeteries, snacks, bars, tavernes, sales de festes i similars: 
6.01 Fins a 20 m2 82,76€ 55,23€ 46,96€ 184,95€
6.02 De 21 m2 a 40 m2 124,16€ 82,88€ 70,48€ 277,52€
6.03 De 41 m2 a 80 m2 248,32€ 165,82€ 141,00€ 555.14€
6.04 De 81 m2 a 100 m2 372,52€ 248,76€ 211,52€ 832,80€
6.05 Més de 100 m2 413,88€ 276,35€ 235,00€ 925,23€

7 Tallers i garatges de reparació, estació de servei, benzineres: 
7.01 Estacions de servei 266,96€ 178,25€ 151,56€ 596,77€
7.02 Categoria B (1ª) kw/h i treballadors (6) 200,20€ 133,67€ 113,68€ 447,55€
7.03 Categoria A ( 2ª) kw/h i treballadors (4) 133,48€ 89,10€ 75,72€ 298,30€

8 Establiments oberts al públic de baix o nul índex de producció de residus: 

8.01 
Baix: Perruq. Assessories, Agències d’Assegur, 
centres de culte, esglésies, parròquies i ermites 
entre d’altres 

60,72€ 40,49€ 34,44€ 135,65€

8.02 
Nul: Resta de locals sense activitat o Act. no 
Esp. 

26,20€ 17,46€ 14,88€ 58,54€

9 Entitats Financeres: 
9.01 Entitats Financeres 115,16€ 76,84€ 65,36€ 257,36€
10 Magatzems i fàbriques: 

10.01 Magatzems, fàbriques... 100,04€ 66,78€ 56,76€ 223,58€

11 
Comerços de venda al detall, consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques, 
centres sanitaris i clíniques veterinàries, tant públics com privats, serveis funeraris entre 
d’altres: 

11.01 Fins a 200 m2 74,52€ 49,73€ 42,32€ 166,57€
11.02 De 201 m2 a 500 m2 130,40€ 87,08€ 74,04€ 291,52€

12 Parades del mercat ambulant - interior i exterior - € metre lineal: 
12.01 De dilluns a divendres 14,32€ 0,00€ 0,00€ 14,32€
12.02 Dissabtes, diumenges i festius 46,50€ 0,00€ 0,00€ 46,50€

13 Amarratges (per unitat): 
13.01 Amarratge 10,20€ 6,81€ 5,76€ 22,77€

14 Propietaris o usuaris de cases, torres, habitatges unifamiliars, pisos, apartaments (per unitat): 
14.01 Habitatges amb VC  inferior a  22.000€ 91,98€ 33,91€ 19,13€ 145,02€
14.02 Habitatges de VC entre 22.001 i 33.000€ 95,11€ 35,08€ 19,78€ 149,97€
14.03 Habitatges de VC entre 33.001 i 44.000€ 99,29€ 36,62€ 20,65€ 156,56€
14.04 Habitatges de VC entre 44.001 i 60.500€ 104,52€ 38,54€ 21,74€ 164,80€
14.05 Habitatges de VC entre 60.501 i 71.500 € 111,84€ 41,23€ 23,26€ 176,33€
14.06 Habitatges de VC entre 71.501  i 88.000€ 116,04€ 42,72€ 24,13€ 182,89€
14.07 Habitatges de VC entre 88.001 i 110.000€ 119,16€ 43,93€ 24,78€ 187,87€
14.08 Habitatges de VC de mes de 110.001 € 131,45€ 48,46€ 27,34€ 207,25€
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b).- Preu Públic de Recollida Comercial (RECOM) 

  
Codi Concepte Import 

1 
Propietaris o usuaris d’hotels, fondes, residències, amb servei de restaurant 
extern obert al públic de 25 m2: 

1.01 De 0 a 15 habitacions i restaurant 25 m2 387,16€
1.02 De 16 a 25 habitacions i restaurant 25 m2 502,24€
1.03 De 26 a 50 habitacions i restaurant 35 m2 875,76€
1.04 De 51 a 75 habitacions i restaurant 35 m2 1.163,44€
1.05 De 76 a 100 habitacions i restaurant 50 m2 1.579,88€
1.06 Més de 100 habitacions i restaurant 60 m2 1.953,40€

2 
Propietaris o usuaris d’hotels, fondes i residències i d’edificis d’apartaments 
destinats a lloguer de temporada i/o de aparthotels: 

 2.01 De 0 a 15 habitacions 218,04€
 2.02 De 16 a 25 habitacions 363,40€
 2.03 De 26 a 50 habitacions 726,84€
 2.04 De 51 a 75 habitacions 1.090,28€
 2.05 De 76 a 100 habitacions o més 1.453,68€
 2.06 Aparthotels. De 0 a 15 unitats d’allotjament 387,16€
2.07 Aparthotels. De 16 a 25 unitats d’allotjament 502,24€
2.08 Aparthotels. De 26 a 50 unitats d’allotjament 875,72€

3 Propietaris o usuaris de càmpings: 
3.01 Càmping 2ª 3ª Cat < 350 places 4.069,56€
3.02 Càmping 2ª 3ª Cat < 150 places 1.744,00€

4 Grans superfícies comercials: 
4.01 De 500 a 1.000 m2 1.058,08€
4.02 Més de 1000 m2 1.347,80€

5 Propietaris o usuaris de restaurants: 
5.01 Fins a 25 m2 160,76€
5.02 De 26 m2 a 80 m2 340,80€
5.03 De 81 m2 a 100 m2 581,96€
5.04 Més de 100 m2 643,04€

6 
Activitats mixtes, Cafès, cafeteries, snacks, bars, tavernes, sales de festes i 
similars: 

6.01 Fins a 20 m2 128,76€
6.02 De 21 m2 a 40 m2 193,12€
6.03 De 41 m2 a 80 m2 386,28€
6.04 De 81 m2 a 100 m2 579,44€
6.05 Més de 100 m2 643,84€

7 Tallers i garatges de reparació, estació de servei, benzineres: 
7.01 Estacions de servei 415,24€
7.02 Categoria B (1ª) kw/h i treballadors (6) 311,44€
7.03 Categoria A ( 2ª) kw/h i treballadors (4) 207,60€

8 Establiments oberts al públic de baix o nul índex de producció de residus: 

8.01 
Baix: Perruqueries. Assessories, Agències d’Assegurances, 
centres de culte, esglésies, parròquies i ermites entre d’altres 

94,44€

8.02 Nul: Resta de locals sense activitat o Act. no Esp. 40,80€
9 Entitats Financeres: 

9.01 Entitats Financeres 179,12€
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10 Magatzems i Fàbriques: 
10.01 Magatzems, Fàbriques... 156,68€

11 
Comerços de venda al detall, consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, 
consultes clíniques, centres sanitaris i clíniques veterinàries, tant públics 
com privats serveis funeraris: 

11.01 Fins a 200 m2 115,92€
11.02 De 201 m2 a 500 m2 202,88€

13 Amarratges (per unitat): 
13.01 Amarratge 15,88€

 
La suma de les tarifes de la recollida i transport, abocador i tractament i deixalleria totalitzarà 
l’import de la quota tributària de la taxa, a la qual s’afegirà el preu públic de recollida comercial 
(RECOM), obtenint així l‘ import total a pagar per aquest servei. 

4.- Les quotes i preus fixats corresponen a un període anual. 
5.- La recollida de residus fora del casc urbà serà prestada prèvia petició individual, i serà concedida 

tenint en compte qualsevol de les circumstàncies que concorrin a la ubicació de l’immoble i 
sempre que es trobi dins dels límits del servei prestat per la Corporació. 

6.- Per l’aplicació de les tarifes referides en el present article, tindrà la consideració de superfície 
computable, la major de les següents: 

- Superfície consignada a la llicència d’activitats. 
- Superfície consignada al projecte tècnic presentat. 
- Superfície total declarada a efectes de l’ Impost sobre Activitats Econòmiques. 

7.- L’epígraf 8.02 (Resta de locals sense activitat o amb activitats no especificades) serà d’aplicació 
a aquells locals destinats a aparcaments o magatzems sense activitat que integrin una unitat 
cadastral independent. 

 
Article 7.- Meritació de la Taxa i Naixement de la Obligació de Pagar el Preu Públic: 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment que s’inicia la realització del 

servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei 
municipal de recollida de residus domiciliaris en els carrers o llocs on figurin els habitatges o 
locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. En 
aquest mateix moment neix la obligació de pagar el preu públic pel servei de recollida comercial 
(RECOM). 

2.- Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el primer dia de 
cada any natural. 

3.- En el servei de caràcter voluntari realitzat a petició de part, l’obligació de contribuir es produirà 
en autoritzar - se la prestació del servei. 

4.- La taxa és d’aplicació a totes les unitats urbanes o rústegues que tinguin un ús residencial, 
industrial o comercial. 

 
Article 8.- No Subjecció: 
No estaran subjectes a aquesta taxa ni a aquest preu públic les finques derruïdes, declarades 
ruïnoses o que tinguin la condició de solar. 
 
Article 9.- Gestió Conjunta de la Taxa i el Preu Públic: 
1.- La taxa es gestiona a partir de la informació continguda al padró de residus. Aquest padró 

s’aprova anualment i conté la informació relativa a la taxa separadament per les de classe 
domiciliàries/domèstiques i les de classe comercials/industrials, així com la informació relativa 
al preu públic (RECOM). 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.                                           Ordenances Fiscals. Exercici 2021 
. 

 

OF. 10.- Taxes i Preu Públic d’Escombraries  158

2.- A efectes d’aquesta taxa i d’aquest preu públic, als establiments on s’hi efectuï una sola activitat 
industrial, comercial, professional, artística o de serveis en dos o més locals continus però que 
constitueixen dos o més unitats urbanes diferenciades, es considerarà: 
a).- Una sola taxa i preu de residus comercials, sempre que consti a la corresponent llicència 

d’activitats la suma de les superfícies dels locals continus afectes. 
b).- Tantes taxes i preus de residus comercials com activitats industrials, comercials, 

professionals, artístiques o de serveis s’efectuïn, sempre que es practiquin en locals 
diferenciats, encara que siguin continus. 

3.- L’alteració del padró de residus comercials/industrials per tancament o fi de l’activitat industrial, 
comercial, professional, artística o de serveis que s’efectuïn caldrà que sigui solꞏlicitada pel 
subjecte passiu. A la solꞏlicitud s’haurà d’acreditar la comunicació als serveis tècnics 
municipals (Àrea d’Activitats) de la baixa de l’activitat corresponent. 

4.- En el cas d’abandonament de local per part dels usuaris del servei, el subjecte passiu de la taxa i 
obligat al pagament del preu públic, podrà solꞏlicitar informe als serveis tècnics municipals 
(Àrea d’Activitats) per l’acreditació del tancament efectiu del local per fi de l’activitat, el qual 
s’haurà d’adjuntar a la solꞏlicitud de modificació del padró de residus. 

5.- L’alteració del padró de residus comercials/industrials per fi o tancament d’activitat comportarà 
la meritació de la taxa per locals sense activitat o amb activitats no especificades recollida a 
l’apartat 8.02 de l’article tercer d’aquesta Ordenança. 

6.- L’alteració del padró de residus comercials/industrials per canvi d’activitat comportarà la 
meritació de la taxa i preu públic que correspongui d’acord amb la nova activitat, de la qual 
s’haurà d’acreditar la corresponent alta. 

7.- La baixa del padró de residus  comercials/industrials per canvi d’ús o destí del local afecte 
s’haurà d’acreditar mitjançant document públic i declaració de l’alteració a la Gerència 
Territorial del Cadastre de Girona. 

8.- Les quotes dels residus comercials/industrials seran prorratejables en trimestres naturals: 
a).- Els supòsits d’inici o cessament de l’activitat en el transcurs de l’any natural, el període 

impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota per 
trimestres naturals. 

b).- Les baixes per cessament s’hauran de tramitar, com a màxim, l’últim dia laborable del 
trimestre per tal de tenir efectes a partir del següent i el subjecte passiu podrà solꞏlicitar la 
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en que no hagin rebut el 
servei. Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció. 

c).- Les altes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi 
l’obligació de contribuir i comportaran la liquidació de la quota corresponent a la part 
proporcional del nombre de trimestres naturals que manquen per la finalització de l’any 
(trimestre en curs inclòs). 

d).- A efectes d’acreditar les dates, es prendrà en compte les de comunicació d’inici i/o 
cessament definitius de l’activitat declarades pel subjecte passiu les quals seran contractades 
per part dels serveis de gestió tributària amb les que constin a la matrícula de l’ impost 
d’Activitats Econòmiques així com al registre municipal d’activitats. Aquest procediment no 
és d’aplicació pel cas de tancaments temporals d’activitats. 
- En els casos d’alta al padró, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de 

trimestres naturals que manquin per la finalització de l’any incloent-hi el de l’ inici de 
l’exercici de l’activitat. 

- En els casos de baixa al padró per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran 
prorratejables en trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el cessament. 

e).- Amb aquesta finalitat, els titulars dels rebuts podran solꞏlicitar canviar al concepte de locals 
sense activitat (epígraf 8.02) o al de l’epígraf que correspongui a la nova activitat i solꞏlicitar 
la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres en els que no s’hagués exercit 
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l’activitat o la liquidació de la part de la quota corresponent als trimestres que manquin per 
la finalització de l’any incloent-hi el de l’ inici de l’exercici de l’activitat. 

f).- Als efectes de les modificacions anteriors es tindrà en compte, com a data d’alta, la data de 
la resolució de l’expedient de llicència d’obertura o de modificació de l’activitat. Com a data 
de baixa es tindrà en compte la comunicació a l’àrea d’activitats del tancament definitiu de 
l’activitat. 

9.- A efectes d’aquesta taxa, als edificis on constin diversos habitatges i/o locals diferenciats, siguin 
o no comunitats de propietaris, i encara que constitueixin una sola referència cadastral com 
habitatge unifamiliar per no haver-se tramitat davant el Cadastre la corresponent declaració de 
divisió horitzontal, o per tractar-se de sòl i construcció d’un sol propietari, es consideraran 
tantes escombraries com habitatges i/o locals existeixin. 

10.- Les altes al padró de residus per primera ocupació o per divisió horitzontal tindrà efectes al 
padró de l’exercici següent. 

11.- D’acord amb la previsió de l’article 28.8 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, s’emetrà un únic rebut que inclourà la present taxa i preu públic junt amb la taxa per 
a la prestació de serveis de clavegueram. 

 
Article 10.- Beneficis Fiscals de la Taxa: 
En aplicació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per Prestació 
de Serveis i Realització d’Activitats Municipals, es fixarà la taxa corresponent als residus amb una 
reducció del 50% de l’ import de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament  de  residus 
domèstics quan els obligats tributaris al seu pagament (propietaris) reuneixin els següents requisits: 

a).- Que la persona obligada a realitzar el pagament de la taxa sigui jubilat o pensionista, major 
de 60 anys, i que els ingressos de la unitat de convivència no superin a l’1,7 de l’ IRSC 
anual (Indicador de Renda de Suficiència publicat anualment per la Generalitat de 
Catalunya). 

b).- Que el solꞏlicitant i els membres de la unitat de convivència no disposin d’altres béns 
immobles que no sigui l’habitatge habitual, ni de saldos bancaris que la suma del saldo mig 
ponderat anual de tots els comptes superi 2,7 vegades l ‘IRSC anual. 

Les solꞏlicituds d’aplicació d’aquesta reducció en l ‘import de la 
taxa es presentaran anualment i hauran d’anar acompanyades de la següent documentació 
acreditativa: 

1.- L’assenyalada amb caràcter general a l’article 4.2 de l’Ordenança Fiscal número 9, 
Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals. 

2.- Rebut de la taxa de residus de l’any en curs. Aquesta reducció s’haurà de solꞏlicitar 
anualment i els que la solꞏliciten estaran obligats a notificar qualsevol canvi de les  

 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la 
seva modificació o la seva derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
 
Article 1r .  Fonament i naturalesa  
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització 
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments 

especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 
que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.  

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de 
subministrament calgui utilitzar antenes, instalꞏlacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les 
xarxes. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments 
d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a 
través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal. 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció 
d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de 
subministraments d’interès general. 

5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols 
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la 
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts 
que satisfà a aquest Ajuntament. 
La resta d’empreses del “Grup  Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en 
aquesta ordenança.  

6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que 
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no 
siguin titulars de les instalꞏlacions. 

 
Article 3r. Subjectes passius  
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que 

resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les 
de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, 
independentment del seu caràcter públic o privat.  
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
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També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica 
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin 
titulars de les mateixes. 

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o 
entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les 
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments. 

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu 
als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la 
via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 

 
Article 4t . Successors i responsables  
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 

liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament 
fins els límits següents:  
a.- Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 

pendents.  
b.- Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui.  
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació.  

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de 
la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris 
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es 
refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la 
quota de liquidació que els correspongui.  

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
a.- Les que siguin causants o colꞏlaborin activament en la realització d’una infracció tributària. 

La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
b.- Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 

Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
c.- Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 

les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 
a.- Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els 

actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins 
els límits següents:  
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 

sancions.  
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es 

trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al 
seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.  

b.- Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no 
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries 
acreditades amb anterioritat. 
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7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei 
general tributària.  

 
Article 5è. Base imposable i quota tributària 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies 

públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini 
públic local, la base imposable està 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.  

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte 
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 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.  

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com 
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de 
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats 
extraordinàries.  
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents:  
a.- Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 

corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  
b.- Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei 

d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada 
en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o 
instalꞏlacions propietat de l’empresa.  

c.- Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de 
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.  

d.- Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats 
en la prestació del subministrament o servei.  

e.- Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores.  

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els 
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin 
un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els 
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de 
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instalꞏlacions que es trobin inscrites en la 
secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instalꞏlacions de producció d’energia elèctrica del 
Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 
susceptible de tributació per aquest règim especial. 

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:  
a.-Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b.-Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits 
en l’apartat 3.  

c.- Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga.  

d.- Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e.- Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.  
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6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en 
l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la 
prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades 
empreses hagin de ser subjectes passius.  

7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest 
article.  

 
Article 6è. Període impositiu i meritació de la taxa  
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la 

utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les 
regles següents: 
a.- En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 

que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 
b.- En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als 

trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el 
cessament. 

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments 
següents: 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de 

solꞏlicitar la llicència corresponent. 
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança 

no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat 
aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia 
la prestació de serveis als usuaris que ho solꞏliciten. 

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant 
varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari 
impositiu comprendrà l’any natural. 

 
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.  
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat 

trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es 
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, 
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre 
corresponent així com la data de finalització.  

2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o 
l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el 
volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 
detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança,  i els drets d’accés e  interconnexió a la xarxa de 
distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.   
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de 
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o 
altres instruments de mesura, instalꞏlats en aquest Municipi.  

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les 
xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present 
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat 
propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA-
10), durant el mes d’abril de l’exercici següent. 
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4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article 
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la 
Llei general tributaria.  

 
Article 8è. Gestió per delegació  
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la 

Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  

2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la colꞏlaboració de les 
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de 
les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació.  

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

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma 
expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, 
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anulꞏlació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho 
facin convenient. 

 
Article 9è.  Infraccions i sancions  
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els 

terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  

2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i 
recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals.  

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris 
perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària 
tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons 
disposa l’esmentat article.  

 
Disposició addicional primera.– Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final: 
La present Ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 
d’octubre de 2010. Posteriorment va ser modificada per el mateix òrgan en sessions celebrades el 29 
de maig i 21 d’octubre de 2014. La darrera modificació va ser aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària de 6 de novembre de 2015 i regirà des del dia 1 de gener de 2016. La seva 
vigència es mantindrà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER L’ESTACIONAMENT 
LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I ALTRES ZONES 

(ZONA BLAVA I APARCAMENT DE LA PLAÇA DEL MERCAT) 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa: 
1.- El servei de control de l’estacionament limitat de vehicles en la via pública mitjançant 

aparells expenedors de tiquets és gestionat per una empresa concessionària. Per això, 
s’estableixen les tarifes per l’estacionament limitat de vehicles en la via pública i 
altres zones (zona blava). 

2.- La naturalesa jurídica de les quantitats que els usuaris de l’estacionament limitat 
paguen a l’empresa concessionària constitueix un preu privat sotmès a autorització 
administrativa. 

 
Article 2.- Concepte: 
1.- Les tarifes regulades en aquesta Ordenança constitueixen la contraprestació pecuniària 

per la utilització de l’estacionament limitat en els carrers i places delimitades a l’efecte 
(zona blava) per l’Ajuntament. 

2. Aquests estacionaments queden regulats em els articles 18,19 i 20 de l’Ordenança 
Municipal de circulació ( versió consolidada), aprovada per Ple de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, en la sessió de data 26 de gener de 2012. 

 
Article 3.- Exempcions: 
No està subjecte a aquesta taxa l’estacionament dels vehicles descrits en l’article 18 
apartat 5 de l’Ordenança Municipal de circulació ( versió consolidada), aprovada per Ple 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en la sessió de data 26 de gener de 2012. 
 
Article 4.- Obligats al pagament: 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els conductors de vehicles 
estacionats en les vies públiques, en les zones reservades a l’efecte. 
Quan es desconegui la titularitat el conductor es liquidarà la corresponent tarifa al titular 
del permís de circulació del vehicle. 
 
Article 5.- Règim de Tarifes: 
Es distingeixen dos tipus de tarifes: 
1.- Tarifes Principals: Les referides a les activitats habituals i quotidianes de l’empresa 

concessionària. 
2.- Altres Tarifes: Les referides a les prestacions temporals, no quotidianes o esporàdiques 

i no contemplades en les tarifes principals. 
 

1.- Tarifes Principals: 
a).- CASC URBÀ DE LA CIUTAT (Zones assenyalades): 
 

[REGSOR] 
[firma] 
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Amb límit horari de 2 hores: 
- 30 minuts:  0,41€  

- 1 hora:  0,72€ 

- 90 minuts:  1,08€ 

- 2 hores:  1,44€ 

- Anul·lació de denúncia per temps exhaurit: 8,00€ 

- Anul·lació de denúncia per no treure tiquet: 12,00€ 

La resta de trams temporals es fraccionen en imports proporcionals de 0,05€ 
 

b).- PLATJA DE SANT POL (Zones assenyalades de la vies de trànsit): 
 

Amb límit horari de 3 hores: 
- 30 minuts:  0,41€  

- 1 hora:  0,72€ 

- 90 minuts:  1,08€ 

- 2 hores:  1,44€ 

- 3 hores: 2,05€ 

- Anul·lació de denúncia per temps exhaurit: 8,00€ 

- Anul·lació de denúncia per no treure tiquet: 12,00€ 

La resta de trams temporals es fraccionen en imports proporcionals de 0,05€ 
 
En els apartats a) i b) les zones i els horaris seran regulats per decret d’alcaldia, tal i com 
es regula a l’article 18 de l’Ordenança Municipal de circulació ( versió consolidada), 
aprovada per Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en la sessió de data 26 de 
gener de 2012. 

 
c).- APARCAMENTS DE LA CORXERA I DE L’HORTA D’EN PALAHÍ: 

 
- Del primer minut fins al minut 30  0,044€ / minut 
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- Del minut 31 fins el minut 60  0,028€ / minut 
- Del minut 61 al minut 240  0,023€ / minut 
- Del minut 241 al minut 360  0,011€ / minut 
- Del minut 361 al minut 1440  0,000€ / minut 

L’arrodoniment de tarifa per minuts s’efectuarà a dos decimals i a la baixa. 
    

Abonaments: Setmanal Quinzenal Mensual 
- 24 hores 40,00€ 75,00€ 130,00€ 
- Diürn (De 9h a 21 h) 25,00€ 45,00€ 80,00€ 
- Nocturn (De 20h a 9 h) 15,00€ 30,00€ 50,00€ 

 
Als aparcaments de la Corxera i de l’Horta d’en Palahí hi podran estacionar 
gratuïtament durant el període de servei: 
- Els usuaris que acreditin haver pagat el darrer rebut del Impost sobre 

Vehicles Tracció Mecànica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i que 
no tinguin deutes amb el mateix. 

 
El sistema per a la seva identificació a l’aparcament serà el següent: 
 
L’empresa que gestiona el pàrquing lliurarà una targeta de resident amb una 
banda magnètica codificada per a l’entrada i sortida lliure tant a la Corxera 
com a l’Horta d’en Palahí, si s’escau, i on s’haurà d’indicar també el número 
de matrícula del vehicle. 
 

 
 
 
d).- APARCAMENT DE LA PLAÇA DEL MERCAT: 

 
Juliol / Agost / Dissabtes / Festius 

- Del primer minut fins el minut15 0,0564€ / minut 
- Del minut 16 fins el minut 135 0,0051€ / minut 
- Del minut 136 al minut 160 0,0790€ / minut 

- Del minut 161 al minut 1.440 
0,0441€ / minut 

(de cada 24 hores d’estacionament) 
De l’01/09 al 30/06 laborables 

- Del primer minut fins el minut 15 0,0420€ / minut 
- Del minut 16 fins el minut 140 0,0051€ / minut 
- Del minut 141 al minut 190 0,0564€ / minut 
- Del minut 191 al minut 240 0,0564€ / minut 
- Del minut 241 al minut 1.440 0,0441€ / minut 



 

 

AJUNTAMENT DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 
 

(de cada 24 hores d’estacionament) 
 
Notes comunes: 

- Cada 1.440 minuts s’iniciarà novament la tarifa com si estiguéssim en el minut 0. 
- Els primers 30 minuts són gratuïts. 
- L’arrodoniment de tarifa per minuts és a dos decimals i a la baixa. 

 
Abonaments Cotxe: 

- Anual 12h (21h – 9h) 595,77€ 
- Mensual Hivern 12h (21h – 9h) 51,27€ 
- Mensual Estiu 12h (21h – 9h) juliol i agost 64,09€ 
- Quinzenal Estiu 12h (21h – 9h) juliol i agost 34,86€ 
- Setmanal Estiu 12h (21h – 9h) juliol i agost 19,48€ 

 
Abonaments Moto: 

- Anual 12h (21h – 9h) 141,51€ 
- Mensual Hivern 12h (21h – 9h) 12,31€ 
- Mensual Estiu 12h (21h – 9h) juliol i agost 15,38€ 
- Quinzenal Estiu 12h (21h – 9h) juliol i agost 8,46€ 
- Setmanal Estiu 12h (21h – 9h) juliol i agost 4,65€ 

 
2.- Altres Tarifes:  
Qualsevol prestació no sotmesa al règim de tarifes principals, que sigui de caire 
temporal o esporàdic caldrà que per part de l’empresa concessionària es faci proposta 
d’aprovació de la tarifa a la Junta de Govern Local acompanyada en tot cas, de l’estudi 
de cost / benefici corresponent. 

Article 6.- Meritació i règim de pagament: 
1.- L’obligació del pagament es produeix en el moment en què s’efectuï aquest 

estacionament en les vies públiques compreses en les zones determinades en aquesta 
Ordenança. 

2.- El pagament es realitzarà mitjançant la introducció als parquímetres, en moneda de 
curs legal mitjançant tarja magnètica o aplicació mòbil de les quantitats 
corresponents, i l’adquisició del rebut corresponent en paper o digital, que marcarà el 
temps d’estacionament. 

 
Disposició addicional primera: 
Tota referència a Taxa i Preus Públics que consti tant als plecs de clàusules 
administratives com d’adjudicació dels serveis així com als contractes d’adjudicació, 
s’entendrà reflectida en aquesta ordenança sota la nomenclatura de Tarifa. 
 
Disposició addicional segona: 
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En els lliuraments de comptes de resultats d’explotació de la concessió administrativa per 
part de l’empresa concessionària, s’hi haurà d’incloure diferenciades de forma clara i 
específica, les provinents de les prestacions sotmeses a Tarifes Principals de les sotmeses 
a Tarifes Secundàries. 
 
Disposició Final: 
La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i sempre 
que es disposi dels mitjans tècnics necessaris per poder fer efectives les noves previsions. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la 
seva derogació expressa. 

 
3 de setembre de 2021 
Carles Motas i López 
 
 
L'alcalde 
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REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 

 
 
Article 1.- Fonament Legal: 
1.- La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen l’article5 de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, articles 6.1 i 8.1-b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya , i article 127 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

2.- El seu objecte és regular el règim dels Preus Públics, segons el que preveuen els articles 41 al 
47, ambdós inclosos, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Article 2.- Concepte: 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà establir Preus Públics per a la prestació de serveis o 
la realització d’activitats de la competència de l’Entitat Local, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies següents: 

a).- Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de solꞏlicitud o recepció 
voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la solꞏlicitud o la 
recepció per part dels administrats: 

- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o 

social del solꞏlicitant. 
b).- Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor 

del sector públic de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Article 3.- Naixement de l’Obligació: 
L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat. 
 
Article 4.- Obligats al Pagament: 
Estaran obligats al pagament dels Preus Públics qui es beneficiï dels serveis o activitats pels quals 
cal satisfer Preus Públics. 
Les associacions i/o entitats sense ànim de lucre donades d’alta en el registre municipal d’aquest 
Ajuntament estaran exemptes del pagament per l’ús del material municipal que solꞏlicitin. 
Tanmateix, les associacions i/o entitats que no pertanyin al municipi, però que realitzen una activitat 
coorganitzada amb l’Ajuntament de la ciutat o que aquest consideri d’interès municipal també 
estaran exemptes d’aquest pagament. 
 
Article 5.- Quantia dels Preus Públics: 
1.- El import del Preus Públics per la prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, 

com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
2.- Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, 

l’Ajuntament podrà fixar Preus Públics per sota del seu cost, però consignant en el Pressupost 
les dotacions oportunes per a cobertura de la diferència resultant. 

 
Article 6.- Dipòsit Previ: 
1.- S’exigirà el dipòsit previ del import total del preu públic que correspongui, en el moment de la 

solꞏlicitud de la prestació del servei o de l’autorització de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal. 
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2.- Quan, per causes que no són imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic, 
l’activitat administrativa no es presti o no es practiqui, el import esmentat es retornarà a qui ha 
fet el dipòsit. 

 
Article 7.- Pagament del Preu Públic: 
La manca de pagament dels Preus Públics en els terminis i amb els requisits establerts per aquesta 
reglamentació, motivarà, de forma immediata, l’obertura del procediment recaptador en la via de 
constrenyiment, que es realitzarà d’acord amb els articles 68 i següents del Reglament General de 
Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
Article 8.- Memòria Econòmic – Financera: 
Tota proposta de establiment o modificació de Preus Públics anirà acompanyada d’una Memòria 
econòmic - financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació 
dels serveis o valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
Article 9.- Competències: 
1.- L’establiment o modificació dels Preus Públics correspon al Ple. D’acord amb la facultat de 
delegació a la Junta de Govern Local prevista a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols delega la 
competència de l’establiment o modificació dels Preus Públics en la Junta de Govern Local. 
No obstant això, els Preus Públics establerts corresponents a serveis a càrrec d’organismes 
autònoms i de consorcis seran fixats per aquests, sempre i quan els esmentats preus cobreixin el seu 
cost i ho permetin els seus estatuts. En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis 
han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de la proposta de l’estat econòmic de on es desprengui que 
els Preus Públics cobreixen el cost de serveis. 
2.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels Preus Públics no comprenen el 
impost sobre el valor afegit (IVA). 
 
Article 10.- Vigència dels Preus Públics: 
Els Preus Públics establerts pel Ple seran vigents a partir de l’endemà de la data en què s’acordi la 
fixació o modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord expressament es determini una altra 
data. 
 
Article 11.- Publicitat dels Preus Públics: 
L’acord d’establiment o modificació dels Preus Públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis i als llocs de costum, per a general coneixement i a l’objecte que els 
interessats puguin formular davant el mateix òrgan que els ha establert o modificat les reclamacions 
o recursos que es considerin procedents, durant el termini de 20 dies. 
 
Article 12.- Remissió Normativa: 
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, es resoldrà segons determinin l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció, el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i altres disposicions concordats. 
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A) .- PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DIVERSES 

 

Lloguer Material Municipal 

1.- Carpa (Estructura metàlꞏlica i els tendals): 

- A famílies i entitats sense ànim de lucre (Preu mòduls): 21,54€

- A empreses (Preu mòduls): 30,94€

Aquest preus no inclouen ni el muntatge, ni el transport, ni els complements. 

2.- Cadires: 

- Preu per unitat el 1er. Dia: 0,51€

- Preu per unitat i dia addicional: 0,10€

3.- Taules: 

- Preu per unitat el 1er. Dia (250 x 80 cm): 4,22€

- Preu per unitat i dia addicional: 0,21€

- Preu per unitat el 1er. Dia  (75 x 45cm): 1,37€

- Preu per unitat i dia addicional: 0,10€

4.- Colꞏlocació Punt de Llum: 42,54€

El material s’haurà d’anar a buscar i tornar al magatzem municipal. 

5.- Cessió d’ús temporal de l’ordinador de la biblioteca per a 
navegació a la xarxa “Internet”: 

3,47€

 
Assistència als Cursos de Formació Cultural Assignatures de Lliure 

Elecció Coorganitzades amb La Universitat de Girona 

CURS 30 
HORES 

(3 CRÈDITS) 

Matrícula ordinària: 68,52€ 

Matrícula estudiant i jove menor de 25 anys: 
50,83€ 

Matrícula jubilat o aturat: 
24,85€ 

CURS 30 
HORES 

(1,5 CRÈDITS) 

Matrícula ordinària i estudiant:  
24,85€ 

Matrícula jubilat o aturat:  16,78€ 
 
 

Assistència Trobada Anual Municipis Anomenats “Sant Feliu” 

Preu per persona 24,26€ 
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B) .- PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL 
 

 

Servei Import 

Per hora de camió grua (1a): vehicle  23,73€/h 

Per hora de camió grua (1a): conductor  13,89€/h 

Per hora de camió grua (2a): vehicle  18,76€/h 

Per hora de camió grua (2a): conductor  13,89€/h 

Per hora de camió sense grua (2a): vehicle  13,68€/h 

Per hora de camió sense grua (2a): conductor  13,89€/h 

1 metre quadrat de llamborda grisa:  28,70€/h 

1 metre quadrat de llamborda: 28,70€/h 

1 metre quadrat d’asfalt: 19,88€/h 

Per hora de peó: 13,89€/h 

 
 

C) .- PREUS PÚBLICS DE L’ORGANISME AUTÒNOM EMISSORA MUNICIPAL 
 

 

Servei Import 

Enregistrament, per unitat  19,90€ + IVA 

Falca, per unitat de fins a 30 segons  3,32€ + IVA 

 
 

Campanyes publicitàries a radiar segons desitgi el client 

115 falques 307,50€ + IVA 

213 falques 403,75€ + IVA 

320 falques  541,40€ + IVA 
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- Aquests preus no inclouen l’ IVA aplicable. 
- Els obligats al pagament dels preus estipulats seran els solꞏlicitants dels serveis de l’emissora 

municipal. 
- S’exigirà el pagament de la factura en el moment de la solꞏlicitud del servei de què es tracti. 
- En el cas de les campanyes publicitàries, s’haurà de satisfer com a mínim el 30% del import de la 

factura, IVA inclòs, en el moment de la seva solꞏlicitud, efectuant el pagament del 70% restant, 
IVA inclòs, abans de finalitzar la campanya. 

 
Disposició Final: 
Aquesta Reglamentació ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 de 
desembre de 2000, novament el dia 26 de setembre de 2002, novament de dia 23 de desembre de 
2003, el dia 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de 2005, el 28 de setembre de 2006, 
novament el 20 de desembre de 2007 i el 18 de desembre de 2008 i modificada posteriorment el 24 
d’octubre de 2011 i el 18 de desembre de 2012 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà 
efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 
2013. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expressa. 
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PISCINA MUNICIPAL “LA CORXERA” –  
 
Règim de Tarifes per la utilització de les Instalꞏlacions i gaudi dels serveis de la Piscina Municipal 
“La Corxera” de Sant Feliu de Guíxols. La naturalesa jurídica de les quantitats que els usuaris del 
serveis paguen a l’empresa concessionària, constitueix un preu privat sotmès a autorització 
administrativa. 
 
 
ELEMENTS: 
Obligats al pagament: 
Tenen la condició de Obligats al Pagament les persones, abonades o no, que utilitzin o gaudeixin 
de qualsevol instalꞏlació o servei de la Piscina Municipal "La Corxera". 
 
Concepte: 
Aquest règim de tarifes constitueix la contraprestació pecuniària per la utilització i el gaudi per 
part dels usuaris, abonats o no, de les instalꞏlacions i serveis de la Piscina Municipal "La Corxera". 
 
Règim de Tarifes: 
L’ import de les quotes s’ha fixat prenent en consideració els ingressos i despeses d’explotació 
presentades pel concessionari , incloent els de caire financer i d’amortització de l’immobilitzat. 
 
Es distingeixen tres tipus de tarifes: 
1).- Tarifes Principals: Les referides a les activitats habituals i quotidianes de l’empresa 

concessionària. 
2).- Tarifes Secundàries: Les referides a les activitats no contemplades a les Tarifes Principals. 
3).- Altres Tarifes: Les referides a les prestacions temporals, no quotidianes o esporàdiques i/o no 

contemplades en les tarifes principals ni secundàries. 
 
 
1.- TARIFES PRINCIPALS 
 
1.1.- INSCRIPCIÓ: 

- Preinfantil (de 0 a 5 anys) Exempt 
- Infantil (de 6 a 15 anys) 26,24 € 
- Jove (de 16 a 24 anys) 52,48 € 
- Adult (de 25 a 64 anys) 62,93 € 
- Gent Gran (a partir de 65 anys) 31,47 € 
- Parella (els 2 membres de la parella)* 83,96 € 
- Familiar (amb fills menors de 16 anys)** 104,95 € 

 
1.2.- MENSUALITATS: 

- Preinfantil (de 0 a 5 anys) Exempt 
- Infantil (de 6 a 15 anys) 20,52 € 
- Jove (de 16 a 24 anys) 36,45 € 
- Adult (de 25 a 64 anys) 44,63 € 
- Gent Gran (a partir de 65 anys) 26,66 € 
- Parella (els 2 membres de la parella)* 76,42 € 
- Familiar (amb fills menors de 16anys)** 97,00 € 
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1.3.- CAPS DE SETMANA 
(de les 14:00 hores dels divendres fins a les 14:00 hores dels diumenges): 
 

- Preinfantil (de 0 a 5 anys) Exempt
- Infantil (de 6 a 15 anys) 12,11 €
- Jove (de 16 a 24 anys) 19,40 €
- Adult (de 25 a 64 anys) 29,11 €
- Gent Gran (a partir de 65 anys) 14,56 €

 
1.4.- ENTRADES PUNTUALS: 

- Preinfantil (de 0 a 5 anys) Exempt
- Infantil (de 6 a 15 anys) 4,78 €
- Jove (de 16 a 24 anys) 7,29 €
- Adult (de 25 a 64 anys) 8,41 €
- Gent Gran (a partir de 65anys) 5,97 €

 
1.5.- LLOGUER D’ESPAIS: 

Piscina Entitat Local Entitat Forana
- 1 carrer / 1 hora 22,41 € 28,01 €
- 1 carrer / 2 hores 33,34 € 41,67 €
- 2 carrers / 1 hora 33,34 € 41,67 €
Sala Polivalent Entitat Local Entitat Forana
- 1 hora 28,51 € 35,62 €

 
1.6.- CURSOS DE NATACIÓ (TRIMESTRAL): 
 

Conceptes - Franges d’edat – Dies / Setm.  Abonats No Abonats 
- Nadons (6 – 35) mesos 1 dia / setmana 75,01 € 113,61 € 
- Intensius Estiu Menuts (2 anys) 1 dia / setmana 55,96 € 84,81 € 
- Petits (3 - 5 anys) 2 dies / setmana 79,88 € 120,89 € 
- Petits (3 - 5 anys) 1 dia / setmana 41,79 € 60,89 € 
- Intensius Estiu Petits (3 – 5 anys) 1 dia / setmana 59,67 € 90,36 € 
- Infantil (6 – 14 anys) 2 dies / setmana 69,35 € 105,04 € 
- Infantil (6 – 14 anys) 1 dia / setmana 35,91 € 53,83 € 
- Intensius Estiu Infantil (6 – 12 anys) 1 dia / setmana 51,53 € 78,42 € 
- Escola d’Entrenament 2 dies / setmana 37,89 € 57,31 € 
- Intensius Estiu Escola d’Entrenament 29,52 € 46,33 € 
- Joves i Adults 15 – 64 anys 2 dies / setmana 79,78 € 120,89 € 
- Gent Gran (+ 65 anys) 2 dies / setmana 49,91 € 75,73 € 
- Natació Terapèutica 2 dies 92,15 € 127,73 € 
- Natació Prepart i Postpart 2 dies (mensual) 27,50 € 41,67 € 

 
 
 
 
 
 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                                                             Tarifes – 2021 
 
 

Piscina Municipal “La Corxera”  179

2.- TARIFES SECUNDÀRIES 

 
2.1.- CURSOS D’ACTIVITATS FISIQUES (TRIMESTRAL): 
 

Conceptes - Franges d’edat – Dies /Setm.  Abonats No Abonats 
- AFD Infantils 1 dia  16,64 €  42,91 € 
- AFD Infantils 2 dies  23,86 €  57,20 € 
- AFD Pagament Complementari – 1 dia  42,86 €  73,94 € 
- AFD Pagament Complementari – 2 dies  67,17 €  116,97 € 
- Entrenament Personal – 1 hora  19,66 €  29,74 € 

 
2.2.- SERVEIS ESTÈTICS I MÈDICS: 
 

Fisioteràpia Abonats No Abonats 
- 1 sessió x 60 minuts  33,44 €  40,39 € 
- Abonament 3 x 60 minuts  91,26 €  110,58 € 
- Abonament 6 x 60 minuts  172,59 €  208,50 € 
Quiromassatge  Abonats  No Abonats 
- 1 sessió x 30 minuts  13,27 €  20,11 € 
- 1 sessió x 60 minuts  24,88 €  35,62 € 
Dietista  Abonats  No Abonats 
- Pack Inicial  48,63 €  74,11 € 
- Seguiment  24,31 €  37,03 € 
- Assessorament  9,69 €  14,57 € 
Watsu  Abonats  No Abonats 
- 1 sessió: 14,02 € 21,40 
- Forfait 6 sessions  70,75 € 107,11 € 

 
2.2.- NATACIÓ ESCOLAR (CURS): 

Educació Infantil 114,22 €
Educació Especial  114,22 €
Primària  89,30 €
Secundària  73,77 €

 
2.3.- CASALS ESPORTIUS (QUINZENAL): 

Franja d’Edat  Abonats  No Abonats
3-12 anys  76,30 € 110,86 €

 
Documentació necessària: Horari de la Instalꞏlació: 
- Fotocòpia DNI. - De Dilluns a Divendres De 07:00 h. a 23:00 h. 
- Fotocòpia Tarja Seguretat Social - Dissabte De 08:00 h. a 20:00 h. 
- Fotocòpia Dades Bancàries - Diumenges i Festius De 09:00 h. a 14:00 h. 
- Pagament de inscripció i 1ª quota en efectiu.  
- Parella: Fotocòpia de Llibre de Família o Certificat d’Inscripció al Registre Municipal d’Unions 

Civils 
- Família: Fotocòpia del Llibre de Família. 
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3.- ALTRES TARIFES 
 
1. VENDA D’ARTICLES DE BANY: 
 

Ulleres Piscina Silicona Adult .................... 12,00 € 
Ulleres Piscina Silicona “Junior” ................ 10,93 € 
Casquet de Bany (làtex) .............................. 1,74 € 
Casquet de Bany (silicona) ......................... 5,95 € 
Casquet de Bany (silicona volum) .............. 7,18 € 
Casquet de Bany (licra) ............................... 3,07 € 
Guants i Protectors Canells “Fit – Boxe” .... 34,86 € 

 
2. SERVEI DE BAR (Preus Màxims de Venda Autoritzats): 
 

Begudes Import Cerveses Import
Refresc ..................................................... 1,53 € “Canya” petita .................... 1,34 €
“Cacaolat”, “Bitter Kas”, “Cervesa 00”   1,68 € “Canya” gran ..................... 1,45 €
Aigua petita .............................................. 0,97 € Gerra gran ........................... 2,58 €
Aigua gran (1,5 L) ................................... 1,22 € Mitjana (33 cl.) ................... 1,45 €
Aigua amb gas ......................................... 1,22 € Pastes Import

Llaunes refresc ........................................ 1,53 € Croissant ............................. 1,12 €
Sucs .......................................................... 1,63 € “Napolitana”........................ 1,32 €
“Xarrups”(“xupitos”).............................. 2,24 € Pastís de poma “Santiago”.. 2,44 €
Combinats (“Cuba Libre”) ...................... 3,70 € Entrepans Import

Vas de vi .................................................. 1,34 € Mini ..................................... 1,47 €
Copes ....................................................... 2,47 € Gran ..................................... 3,26 €

Cafès Import Bikini ................................... 2,54 €
Cafè sol .................................................... 1,02 € Diversos Import

Tallat ........................................................ 1,17 € Plat d’olives ......................... 1,63 €
Cafè amb llet ............................................ 1,32 € Escopinyes ........................... 4,59 €
Infusions ................................................... 1,32 € “Snacks” (en bossa) ............ 1,12 €
Xocolata Desfeta ...................................... 1,84 € Llamins (paquet) .................. 0,97 €
“Cigaló”................................................... 1,79 €  

  
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA: 
Altres Tarifes: Qualsevol prestació no sotmesa al règim de tarifes principals, que sigui de caire 
temporal o esporàdic caldrà que per part de l’empresa concessionària es faci proposta d’aprovació 
de la tarifa a la Junta de Govern Local acompanyada en tot cas, de l’estudi de cost / benefici 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA:  
Tota referència a Taxa i Preus Públics que consti tant als plecs de clàusules administratives com 
d’adjudicació dels serveis així com als contractes d’adjudicació, s’entendrà reflectida en aquesta 
ordenança sota la nomenclatura de Tarifa. 
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DISPOSICIÓ FINAL: 
Aquest text refós ha estat aprovat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 24 
d’octubre de 2011, modificada en data 30 d’agost de 2012 i el 21 d’octubre de 2014  pel Ple de la 
Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa. 
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