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1. IMPOSTOS MUNICIPALS OBLIGATORIS
1.1. ORDENANÇA FISCAL núm. 1 reguladora de l’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES (IBI)
Article 1r - FONAMENT I NATURALESA
Aquesta ordenança fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions dels articles 106, 107 i
108 en relació al 4.1 a) i 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 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya; 15 a 19 del R.D. 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 les especialitats de règim jurídic aplicables en
aquest municipi a l'Impost sobre béns immobles, previst en els articles del 60 al 77 del
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

Article 2n - FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents drets sobre els béns
immobles rústics, urbans.
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics
a què es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en la relació
precedent, d’acord a l’ordre establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les
restants modalitats apuntades.
2. Als efectes d’aquest impost la consideració de bé immoble com a rústic o urbà, serà la
definida a l’article 7 del RDLegislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Article 3r - NO SUBJECCIÓ
No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic
marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents bens immobles propietat dels municipis en que estiguin emplaçats:
- Els de domini públic afectes a ús públic.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2019

Pàg. 4/152

- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l’Ajuntament, llevat quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
- Els béns patrimonials, llevat igualment dels cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
Article 4t - SUBJECTES PASSIUS
a) Són subjectes passius de l’impost a títol de contribuent, les persones naturals i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui
constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
b) Seran responsables els subjectes que determinen els articles 41 a 43 de la Llei General
Tributària.
c) En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos
en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per R.D.
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com a successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI de l’últim any.
d) A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol.licitaran informació i advertiran
als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats
a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de
declaracions.
e) Els supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix fet determinarà
que quedin solidàriament obligats davant l’Administració Tributària al compliment de totes
les prestacions, a l’empara del que preveu l’ article 35.6 de la Llei General Tributària.
L’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a qualsevol dels implicats.

Article 5è - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
a) Exempcions
1. Estaran exempts els béns detallats a l’article 62 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sempre
que reuneixin les condicions que s’hi especifiquen o que s’estableixin a les seves
disposicions complementàries.
2. També estaran exempts els béns titularitat d’entitats que gaudeixen d’exempció d’acord
a la normativa vigent sobre fundacions i entitats sense ànim de lucre.
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3. Estaran exempts els immobles rústics i urbans que es detallen:
a) Béns de naturalesa urbana amb quota líquida inferior a 4,00 euros.
b) Béns de naturalesa rústica, quan per cada subjecte passiu la quota líquida
corresponent a la totalitat dels seus béns rústics situats en el municipi sigui inferior a
4,00 euros.
b) Bonificacions
1. D’acord amb el que possibilita l’article 73 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableixen les
següents bonificacions:
a) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, als habitatges
de protecció oficial i els que resultin equiparables d’acord a la normativa
autonòmica. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, podrà
efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes
impositius de la seva duració i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu
següent en aquell en què es sol·liciti.
b) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost pels béns immobles destinats a
vivendes en els que s’hagin instal·lat sistemes homologats per l’aprofitament
tèrmic o electrònic de l’energia provinent del sol per l’autoconsum. En gaudiran
durant cinc exercicis de tributació tots aquells subjectes passius que utilitzin en la
seva activitat, energia solar o altres energies renovables igual o superior al 50 %.
2. En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta de
totes.

Article 6è - BASE IMPOSABLE I BASE LIQUIDABLE
a) Base imposable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
2. El valor cadastral dels béns de naturalesa rústica i urbana es fixarà seguint els criteris i
procediments establerts a la Llei del cadastre immobiliari. Aquest valor podrà ser objecte
de revisió, modificació o actualització en els supòsits previstos a l’esmentada Llei.
3. La determinació de la base imposable és competència de la Direcció General del
Cadastre i es pot recorre davant el Tribunal economicoadministratiu competent. La
interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte, llevat que excepcionalment sigui
acordada per tribunal competent, sempre a sol.licitud de l’interessat i justificats els efectes
de difícil reparació de l’acte.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2019

Pàg. 6/152

b) Base liquidable
1. Els valors cadastrals podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els
casos i de la manera previstos en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que
legalment s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col.lectiva, és
competència de la Direcció general del cadastre i es podrà recorre davant el Tribunal
econòmicoadministratiu regional de Catalunya.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol.licitud, esmena de
discrepàncies o inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà
notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.

Article 7è - TIPUS DE GRAVAMEN
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana el........... 0,75 %
b) Pels béns de naturalesa rústica el............ 0,75 %

Article 8è – QUOTA ÍNTEGRA I QUOTA LÍQUIDA
a) Quota íntegra
La quota íntegra serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen que
correspongui segons la naturalesa del bé.
b) Quota líquida
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en aquesta ordenança.
Article 9è - MERITACIÓ
L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
Article 10è - PERÍODE IMPOSITIU
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural.
2. Les variacions de tipus físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats
tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquell en el qual tinguin lloc.
Article 11è - LIQUIDACIÓ. RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
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1. La formació i el manteniment del Cadastre immobiliari i la difusió de la informació
cadastral és competència exclusiva de l’Estat. Aquestes funcions comprenen, entre
d’altres, la valoració, la inspecció i l’elaboració i gestió de la cartografia cadastral i
s’exerciran per la Direcció general del cadastre, directament o a través de les fórmules de
col·laboració que s’estableixin amb les diferents administracions, entitats i corporacions
públiques.
2. El padró cadastral serà format per la Direcció general del cadastre i s’enviarà a
l’ajuntament abans del dia 01 de març. Les dades contingudes en el padró cadastral
figuraran a les llistes de cobrament, documents d’ingrés i justificants d’haver liquidat
l’impost sobre béns immobles.
3. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
són competència exclusiva de l’ajuntament i comprenen les següents funcions:
a) Reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions.
b) Generació de liquidacions.
c) Gestió de cobrament en període voluntari i executiu.
d) Emissió de documents de cobrament.
e) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
f) Resolució dels recursos interposats contra la gestió tributària.
g) Assistència i informació al contribuent.

Article 12è – IMPUGNACIÓ DELS ACTES DE GESTIÓ DE L’IMPORT
1- Els actes dictats pel Cadastre, objecte de notificació, podran ser impugnats en via
econòmicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva
executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal
econòmicoadmininistratiu competent, quan així ho sol.liciti l’interessat i justifiqui que
l’execució pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2- Contra els actes de gestió tributària, competència de l’ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del
període d’exposició pública dels padrons cobratoris corresponents.
3.- Contra els actes de determinació de la base liquidable fixats per l’ajuntament, d’acord
amb allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta ordenança, es poden interposar recursos de
reposició.
4- La interposició del recurs de reposició davant l’ajuntament no suspèn l’acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el
recurs, l’interessat sol.liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi
garantia pel total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’ajuntament pot acordar la suspensió del
procediment, sense la prestació de garantia, cas que el recurrent justifiqui la impossibilitat
de prestar-la, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que
s’impugna.
5- Si el motiu del recurs es refereix a errades en la fixació del valor cadastral, imputables
al Cadastre, tal com disposa l’art. 224 de la LGT, no es suspendrà el cobrament de la
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liquidació impugnada; sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en
matèria censal, i aquesta afecti a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent
devolució d’ingressos indeguts.
Article 13è - INFRACCIONS I SANCIONS
Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària, les normes que regeixen,
complementen i desenvolupen el present impost i l'ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció tributària.
Article 14è – DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L’Ajuntament de Santa Pau col·labora amb la gestió censal d’acord amb els convenis
signats amb la Direcció general del cadastre, tant a nivell gràfic com a nivell alfanumèric.
L’Ajuntament s’acollirà al règim de comunicació previst a l’art. 14.b del RD Legislatiu
1/2004, de 5 de març, que refon la normativa 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 a través de la normativa pertinent (
reglament que desenvolupi el RDL 1/2004 ). En conseqüència, els interessats quedaran
exempts de l’obligació de presentar les corresponents declaracions, tal i com disposa
l’article 76.2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 15è.- VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2008 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR
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1.2. ORDENANÇA FISCAL núm. 2 reguladora de l’IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
Article 1r- FONAMENT LEGAL
Aquesta ordenança fiscal s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 en relació
amb el 4.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.a) de la Llei 8/1987, i del 15 i següents del R.D. 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 les especialitats de règim jurídic aplicades en
aquest municipi, a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, previst en els articles del
94 al 99 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n - FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de l'impost en aquest Ajuntament la titularitat de vehicles de
tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sia la seva
classe i categoria, que tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest terme
municipal.
Es consideraran vehicles aptes per a la circulació tots els que siguin matriculats en els
registres públics corresponents i mentre no en siguin donats de baixa. Als efectes
d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles amb permisos temporals i
matrícula turística.

Article 3r - NO SUBJECCIÓ
No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu
model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs, arrossegats per vehicles de tracció mecànica, amb
càrrega útil no superior als 750 Kg.

Article 4t - SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de l'impost en aquest municipi les persones físiques, les jurídiques
i els ens als que es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, a nom dels quals
consti el permís de circulació.
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Article 5è - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
A - EXEMPCIONS:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, externament identificats i a condició de la reciprocitat en la seva extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles que ho són en base allò disposat en tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, o al
trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II
del reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/98, de 23 de desembre.
Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús
exclusiu. Exclusivament un vehicle per discapacitat. Aquesta exempció s’aplicarà en tant
es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
Les dues exempcions esmentades no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
Es consideraran a aquests efectes persones discapacitades, les que tinguin aquesta
condició en grau igual o superior al 33%.
Si el discapacitat consta a trànsit com a cotitular i no com a únic titular, no gaudirà de
l’exempció ja que es considera que la utilització del vehicle no és pel seu ús exclusiu.
f) Els autobusos, microbusos, i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del
conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'inspecció Agrícola.
* Per poder gaudir de les exempcions a què es refereix les lletres e) i g) els interessats
hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle i la causa del
benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que
acrediti la seva concessió.
B - BONIFICACIONS:
a) Gaudiran d’una bonificació del 100 % tots els vehicles amb la catalogació oficial d’
“històric”.
b) Gaudiran, a sol·licitud de l’interessat, d’una bonificació del 100% tots els vehicles
històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, a comptar des de la data
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de la seva fabricació o, si aquesta no es conegués, prenent com a referència la data de la
seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus o
variant es va deixar de fabricar.
c) Gaudiran d’una bonificació del 75% els vehicles elèctrics durant dos anys a comptar
des de la primera matriculació.
d) Gaudiran d’una bonificació del 50% els vehicles híbrids durant dos anys a comptar des
de la primera matriculació.

Article 6è - BASE IMPOSABLE. LIQUIDABLE. TIPUS GRAVAMEN I QUOTA
1. La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva
potència o capacitat.
2. L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
Potència i classe de vehicles Quota
A) TURISMES

TARIFA

- de menys de 8 cavalls fiscals.................
- de 8 a 11,99 cavalls fiscals....................
- de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals............
- de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals............
- de 20 cavalls fiscals en endavant...........

23,78 €
64,21 €
143,88 €
179,22 €
224,00 €

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

156,98 €
223,58 €
279,48 €

C) CAMIONS
- de menys de 1.000 kg. de càrrega útil........
- de 1.000 kg.a 2.999 kg.de càrrega útil .......
- de 2.999 kg. fins a 9.999 kg.de càrrega útil..
- de més de 9.999 kg.de càrrega útil.............

79,68 €
156,98 €
237,26 €
296,60 €

D) TRACTORS
- de menys de 16 cavalls fiscals..................
- de 16 a 25 cavalls fiscals..........................
- de més de 25 cavalls fiscals.....................
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E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- de menys de 1.000 i més de 750 kg. de c.útil...
- de 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil...................
- de més de 2.999 kg.de càrrega útil...................

33,29 €
52,33 €
156,98 €

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

8,33 €
8,33 €
14,27 €
30,30 €
60,58 €
121,16 €

3. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les
tarifes serà el que es determini amb caràcter general per a l’administració de l’Estat. En el
seu defecte hom s’estarà a allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als
diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les regles següents:
a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de
persones i coses, per mitjà de supressió de seients i vidres, l’alteració de les mides i de la
disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del
qual deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes, d’acord amb la seva potència fiscal,
salvant els casos següents:
1. Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a
autobús.
2. Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil,
tributarà com a camió.
b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros tindran la consideració de motocicletes
i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada.
c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que
ocasioni la potència tractora i els remolcs i semiremolcs que arrossegui.
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord amb la seva capacitat, no
estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació des del
moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent per part de la delegació
d’indústria, o en tot cas, quan estigui realment en circulació.
e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les
tarifes corresponents als tractors.
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4. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les
regles per a l’aplicació de les tarifes.
5. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’ establerta d’ acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de
desembre.
6. La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També correspondrà el prorrateig en els
supòsits de baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, així com en els casos de
baixa per exportació des del moment en què a Trànsit es produeixi aquesta baixa
temporal o per exportació.

Article 7è MERITAMENT
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició
dels vehicles que es merita el dia en què es produeix l'adquisició.
Article 8è PERÍODE IMPOSITIU
El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat dels casos
de:
a) Primera adquisició del vehicle: El període impositiu del primer any serà el dels
trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es
produeixi l'adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva o temporal del vehicle: El període impositiu de l'exercici en què es
produeixi la baixa definitiva o temporal del vehicle serà el dels trimestres naturals,
comptats des del dia de meritació de l'impost fins a l'últim dia del trimestre natural en què
es produeixi la baixa definitiva o temporal per substracció o robatori del vehicle.
En cas de baixa temporal per lliurament a una casa de compravenda, per a la seva
posterior transmissió (art.36-2-a del RGV ), la baixa tindrà efecte a partir de l’exercici
següent i per tant no procedirà el prorrateig trimestral.
c) Baixa per exportació: El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa
per exportació del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de
meritació de l’impost fins a l’últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa per
exportació.
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Article 9è GESTIÓ
1. S'estableix el règim d'autoliquidació de l'impost en el cas de primera adquisició del
vehicle.
En aquests cas, el subjecte passiu estarà obligat a presentar l’autoliquidació, segons el
model establert per l'Ajuntament, aportant les dades del seu NIF i fitxa tècnica del vehicle.
L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de
l’Administració municipal.
2. La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta, baixa, transferència o
reforma, si no s'acredita prèviament el pagament de l’últim rebut de l'impost de vehicles.
No s’exigirà el rebut en el supòsit de baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys
d’antiguitat.
3. L’Ajuntament no lliurarà l’últim rebut de l’impost si no s’han satisfet prèviament tots els
rebuts pendents pel vehicle en qüestió, (estiguin en fase de cobrament voluntari o
executiu o s’hagués cursat la seva fallida ), amb el límit de la prescripció.
4. Si la sol·licitud de l’últim rebut de l’impost de vehicles fa referència a un vehicle que no
consta al Padró de vehicles, l’Ajuntament exigirà el pagament en voluntària de tots els
rebuts no girats per aquest vehicle, amb el límit de la prescripció.
5. En el cas de baixa definitiva o temporal per substracció o robatori del vehicle, el
subjecte passiu podrà demanar la devolució de la part proporcional de l’impost.
6. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils
perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L’exposició al s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

Article 10è INFRACCIONS I SANCIONS
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les
declaracions-liquidacions o que aquestes resultin incorrectes.
Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària, i l'ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció tributària.
Article 11è VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2008 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR
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1.3. ORDENANÇA FISCAL
ECONÒMIQUES (IAE)

núm.

3

IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

Article 1r - FONAMENT LEGAL
Atenent a l'article 106 en relació amb el punt 4.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 a de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, amb el procediment previst en els articles 15 al
19 d’acord amb els articles 78 al 91 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de les normes que la
desenvolupen, en especial la Llei 6/91 d’11 de març, la Llei 18/91 de 6 de juny, el RD
1175/90 de 28 de setembre, la Llei 22/93 de 29 de desembre i RD 243/95 de 17 de febrer,
es regula l'aplicació de l'Impost sobre activitats econòmiques al terme municipal de Santa
Pau.

Article 2n - FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de l’impost el simple exercici en el terme municipal d’activitats
empresarials, professionals o artístiques, es realitzin o no en un determinat local, i tant si
es troben com no especificades en les tarifes de l’impost.
El fet imposable es produeix amb independència que:
- l’exercici de l’activitat persegueixi o no ànim de lucre.
- l’exercici de l’activitat proporcioni o no beneficis.
S’entendrà per activitat econòmica qualsevol activitat minera, comercial, industrial, de
serveis, ramadera independent, estigui o no especificada a les tarifes.
L’exercici de l’activitat gravada es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i en
particular per allò establert a l’article 3 del Codi de comerç.

Article 3r - NO SUBJECCIÓ
No estaran subjectes a l’impost les següents activitats:
L’alteració de béns integrants de l’actiu fix de les empreses que figurin degudament
inventariats a l'immobilitzat, amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió.
Venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi utilitzat durant
almenys dos anys.
Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis professionals.
Exposició d’articles amb finalitat exclusiva de decoració dels establiments.
La realització d’un sol acte o operació aïllada de venda al detall.
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Article 4t – SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’
article 35.4 de la Llei General Tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol
de les activitats que originen el fet imposable.
Seran responsables els subjectes que determinen els articles 41 a 43 de la Llei General
Tributària.

Article 5è - EXEMPCIONS
Estan exempts de l’impost:
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.
Els subjectes passius que iniciïn l’ exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant
els dos primers períodes impositius d’ aquest impost en què es desenvolupi aquesta. No
es considerarà que s’ ha produït l’ inici de l’ exercici d’ una activitat en els següents
supòsits:
Quan l’ activitat s’ hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat. A aquests
efectes s’ entendrà que les activitats econòmiques s‘han exercit anteriorment sota una
altra titularitat en els supòsits següents:
En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’ activitat.
En la transformació de societats.
Quan s’ hagi produït un canvi en la personalitat jurídico-tributària del titular d’ una activitat,
si l’ anterior manté una posició de control sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte
a l’ activitat.
Quan els membres d’ una entitat de l’ article 35.4 de la LGT que vagi a continuar l’ exercici
d’ una activitat preexistent siguin, majoritàriament, les mateixos que formaven part de l’
entitat que venia exercint aquesta activitat, o entre els aquests i els primers existeixen
vincles familiars per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.
Quan es tracti de subjectes passius per l’ impost que ja vinguessin realitzant activitats
empresarials subjectes a aquest, en els següents casos:
Quan l’ alta sigui deguda a canvis normatius a la regulació de l’ impost.
Quan l’ alta sigui conseqüència d’ una reclassificació de l’ activitat que es venia exercint.
Quan l’ alta suposi l’ ampliació o reducció de l’ objecte material de l’ activitat que es venia
realitzant.
Quan l’ alta sigui conseqüència de l’ obertura d’ un nou local per a la realització de l’
activitat per la que es venia tributant.
Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 euros.
Pel que fa als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només
afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin
un import de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros.
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Als efectes d’aplicació d’aquesta exempció es tindran en compte les regles determinades
a l’article 82 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
a la Llei 30/95, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades.
Per activitats d'investigació i ensenyament realitzades per:
Organismes públics d’investigació.
Els establiments d’ensenyament oficial sufragats íntegrament amb fons de l’Estat, les
comunitats autònomes o les entitats locals.
Els establiments d’ensenyament oficial sufragats íntegrament per fundacions declarades
benèfiques o d'utilitat pública.
Els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, encara que no tinguin ànim
de lucre, estiguessin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus
alumnes llibres o articles d'escriptori o els serveis de mitja pensió o internat.
L'exempció es mantindrà encara que, per excepció, es venguin en el mateix establiment
els productes dels tallers propis, sempre que l'import, sense utilitat per cap particular o
tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l'establiment.
Per activitats relacionades amb els disminuïts físics, psíquics i sensorials realitzades per:
Associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre,
de caràcter pedagògic, científic, assistencial o de treball, amb finalitat d'ensenyament,
educació, rehabilitació o tutela dels minusvàlids.
L'exempció es mantindrà encara que els productes dels tallers es venguin, sempre que
l'import de la venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini
exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.
La Creu Roja Espanyola.
Els subjectes passius exempts en virtut de tractats o convenis internacionals
A l’ empar del previst a l’ article 15-2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran
exemptes, per les explotacions econòmiques detallades a l’ article 7 d’ aquesta Llei que
desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats
sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’ article 3 d’
aquesta mateixa Llei:
Les fundacions.
Les associacions declarades d’ utilitat pública.
Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que
tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites al Registre de Fundacions.
Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’ àmbit
autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic
Espanyol.
Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els
paràgrafs anteriors.
Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D) G) i H) de l’ apartat anterior no
estaran obligats a presentar declaració d’ alta a la matrícula de l’ impost.
Les exempcions previstes a les lletres B), E) i F) de l’ apartat 1 d’ aquest article tindran
caràcter rogat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
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No obstant això, l’exempció de la lletra B), únicament hauran de sol·licitar-la els subjectes
passius que ja vinguin realitzant altres activitats econòmiques al territori espanyol i no
estiguin exempts per aplicació de la lletra C).
L’aplicació de l’ exempció prevista a la lletra i) de l’ apartat 1 anterior estarà condicionada
a què l’ entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ ha acollit al règim especial i al compliment
dels requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Article 6è – BONIFICACIONS I REDUCCIONS
1. Les Cooperatives, les seves Unions, Federacions i Confederacions, així com les
Societats Agràries de Transformació gaudiran de la bonificació del 95% de la quota que
preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives.
2. Els que iniciïn l’ exercici de qualsevol activitat professional classificada a la secció
segona de les tarifes de l’ impost gaudiran d’ una bonificació del 50% de la quota
corresponent durant els cinc anys de l’ activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenvolupament d’ aquesta. El període d’ aplicació de la bonificació
caducarà transcorreguts 5 anys des de la finalització de l’ exempció prevista a la lletra B)
de l’ apartat 1 de l’ article anterior.
3. De conformitat amb el que estableix l’article 88-2-a) del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els que
iniciïn l’ exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota mínima municipal,
gaudiran durant els 5 anys d’ activitat següents a la conclusió del segon període impositiu
de desenvolupament d’ aquesta de la bonificació que es detalla:
1r any bonificació del 50%.
2n any bonificació del 40%.
3r any bonificació del 30%.
4t any bonificació del 20%.
5è any bonificació del 10%.
Per gaudir de la bonificació és requisit indispensable que hi hagi un mínim de dos
treballadors contractats el dia 1 de gener del primer exercici en què es d’ aplicació la
bonificació.
Per acreditar el número de treballadors, així com la seva data d’ alta, caldrà acompanyar a
la sol·licitud de bonificació, còpia del llibre de la matrícula de personal i còpia del TC1 i
TC2, corresponents al primer mes de l’ exercici en què es d’ aplicació la bonificació.
No es considerarà que s’ ha produït l’ inici d’ una activitat, en els supòsits regulats a la
lletra B) de l’ apartat 1 de l’ article anterior.
4. Gaudiran els cins primers exercicis de tributació d’una bonificació de fins el 50% tots
aquells subjectes passius que utilitzin en la seva activitat de forma significativa –igual o
superior al 50 % de l’energia solar i/o altres energies renovables.
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Article 7è –
REDUCCIONS

PROCEDIMENT

DE

CONCESSIÓ

DE

BENEFICIS

FISCALS

I

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulat a l’ article 5 lletra B)es presentarà junt amb la declaració d’alta a l’ impost a l’ Agència Tributària.
2. Les sol·licituds per al reconeixement de les exempcions regulades a l’ article 5 lletres E
i F) es presentaran a l’ Ajuntament dins dels primers dos mesos d’ inici d’ activitat,
acompanyades de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits i
d’una còpia de la declaració censal.
3. Les bonificacions regulades a l’ article 6 apartats 1 i 2 , s’ aplicaran de forma automàtica
per l’ Ajuntament.
4. Les sol·licituds per al reconeixement de bonificacions regulades a l’ article 6, apartats 3
i 4 es presentaran a l’ Ajuntament dins dels primers dos mesos de l’ exercici en què siguin
d’ aplicació, acompanyades de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
exigits.
5. La reducció regulada a l’ apartat 5 de l’ article 6 es concedirà per l’ Ajuntament a
sol·licitud dels contribuents afectats.
6. El termini de resolució dels expedients relatius a exempcions i bonificacions rogades
serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Article 8è - QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l’import els coeficients que
detallem a continuació i les bonificacions establertes en aquesta ordenança.
Sobre la quota fixada per les tarifes de l’impost s’aplica primerament 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 al següent quadre:

Import net de la xifra de negocis (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00...............
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00...............
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00...............
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00..............
Més de 100.000.000,00................................................
Sense xifra neta de negoci............................................

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

(l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt
d’activitats econòmiques exercides per aquest).
El coeficient de població: 1,4 sobres les quotes mínimes.
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Sobre la quota modificada per l’aplicació del coeficient de ponderació s’aplicarà el
COEFICIENT DE SITUACIÓ, que pondera la situació física del local a dins del municipi.
Els coeficients a aplicar són:
- Nucli antic A ..............................................................: 2,00
- Resta del sòl urbà ....................................................: 2,40
- Resta del sòl no urbanitzable.....................................: 2,20

Article 9è - PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT DE L'IMPOST
El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions
d'alta, en què es comptarà des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.
L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles,
excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no
coincideixi amb l'any natural, cas en què les quotes es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per acabar l'any, inclòs el del començament de
l'exercici de l'activitat.
Així mateix, i en el cas de baixa per tancament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi l'esmentat
tancament. A tal efecte, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de
la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

Article 10è - NORMES ESPECIFIQUES DE GESTIÓ
Amb caràcter general, l'impost es gestionarà a partir de la matrícula que formarà
anualment l'Administració Tributària de l'Estat. La tramitació de les declaracions d'alta,
declaracions de variacions d'ordre jurídic físic o econòmic i les declaracions de baixa es
regiran per la normativa establerta.
La gestió censal, és a dir, inclusió o alteració de les dades de la matrícula a resultes de la
inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions correspon a
l'Administració Tributària de l'Estat i el coneixement de les reclamacions que s'interposin
contra els actes de qualificació d'activitats i assenyalament de quotes correspondrà als
tribunals econòmicoadministratius de l'Estat.
La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d'aquest impost, es portaran a terme per l'Ajuntament i comprendran les funcions de
concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions per a la determinació
dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels expedients
de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra aquests
actes i actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a les matèries
esmentades.
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Article 11è - INFRACCIONS I SANCIONS
Es procedirà d'acord amb allò que preveu la LGT, la legislació complementària i
l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.

ARTICLE 12è -VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener
del 2008 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR
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2. IMPOSTOS MUNICIPALS POTESTATIUS
2.1. ORDENANÇA FISCAL núm. 4 reguladora de l’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I (ICIO)
Article 1r - FONAMENT LEGAL
Aquesta ordenança fiscal s'estableix a l'empara d'allò que disposa l'article 106 en relació
amb el 4.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.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;
15 i següents del R.D. 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 les especialitats de règim jurídic aplicables en
aquest municipi, a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres, previst en els
articles 100 i 103 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n - FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquest impost la realització, dins del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que
s’ha d’obtenir prèviament la corresponent llicència urbanística, -s’hagi obtingut o no-, o bé
presentar una comunicació prèvia, sempre que l’atorgament de la llicència o el control
posterior de l’acte comunicat sigui de competència municipal.

Article 3r - SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'aquest impost a títol de contribuents, les persones físiques,
persones jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin amos
de la construcció, stal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es
realitzi aquesta.
Té la consideració d’amo de la construcció, instal·lació o obra, qui suporti les despeses o
el cost que comporti la seva realització.
En el supòsit de què la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte
passiu contribuent, tindran la condició de subjectes substituts d’aquest, els que sol·licitin
les corresponents icències o realitzin les construccions, instal.lacions o obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
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Article 4t - BASE IMPOSABLE
Està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. A tal efecte es
considerarà el cost d’execució material. No s’inclourà per tant en el cost ni l’IVA, ni
honoraris de professionals, ni el benefici empresarial del contractista.
Article 5è – TIPUS DE GRAVÀMEN I QUOTA TRIBUTÀRIA
1. El tipus de gravamen serà del 2 %.
2. La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Article 6è - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1- Estan exempts de l’impost:
a) La realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de què en siguin titulars
l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que estant-ne subjectes,
haguessin de ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara
que la seva gestió la portin a terme organismes autònoms, tant si es tracta d’obres
d’inversió nova com de conservació. ( art. 29-2 de la Llei 5/90 ).
b) Les obres que afectin al mateix Ajuntament, als seus organismes autònoms o a
empreses amb capital íntegrament municipal. ( No es liquidarà ni l’impost ni la taxa
d’administració de documents).
c) La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres
circumscripcions territorials, les Ordres i Congregacions religioses i els Instituts de vida
consagrada i les seves províncies i les seves cases. Aquesta exempció no s’aplicarà
quan els immobles objecte de les obres estiguin afectes a explotacions econòmiques.
2- Correspondrà una bonificació en els següents supòsits:
a) Obres d’arranjament de façanes i tancament de solars: seran aplicables les
ordenances de l’Ajuntament de Santa Pau següents:
La publicada en BOP de Girona núm. 110, de 8 de setembre de 1992, sobre tribut
amb finalitat no fiscal sobre façanes en mal estat de conservació. I l’ordenança
número 29, publicada en BOP de Girona núm. 145, de 19 de novembre de 1991,
reguladora de la neteja i el tancat de solars.
b) Correspondrà una bonificació del 10 % per a construccions, instal·lacions i obres
agrícoles.
3- Correspondrà una bonificació del 50 % en els següents supòsits:
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a) La nova construcció, ampliació o reforma d’edificis, locals o habitatge, motivada per
una necessitat assistencial, degudament acreditada i destinada a persones amb una
discapacitat permanent.
b) Les obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de
captadors tèrmics solars o pannells fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que
derivin de la realització d’un projecte, l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de l’aigua,
l’aïllament acústic o l’eliminació de l’ús del PVC.
c) Les obres que fomentin de forma significativa l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida de
l’aigua de pluja.
d) Promoció d’habitatges de protecció oficial o habitacles declarats protegits quan més
del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida a alguna figura de
protecció.
e) La nova construcció destinada a activitat empresarial o profesional emplaçada a la
zona d’activitats econòmiques (SUD 06).
4- Correspondrà una bonificació del 90 % en els següents supòsits: llicències d’obra
menor en habitatges que siguin el domicili habitual i permanent de la persona
sol·licitant, que tingui més de 65 anys i que compleixi algun dels requisits següents:
- No tenir prou autonomía per realizar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat
o altres similars.
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
- Que visqui sola o amb una altra persona de 65 anys o més, o amb una altra
persona en situació de dependencia.
- També caldrà que els ingresos de la unitat de convivencia no superin 1,5
vegades el salari mínim interprofesional i que el sol·licitant no tingui un altre
habitatge en propietat.
5- Correspondrà una bonificació del 95 % a favor de les construccions, instal·lacions i
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que
justifiquin tal declaració. Correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Article 7è - MERITAMENT
L'impost es merita el dia en què comença la construcció, instal·lació o obra, encara que no
s'hagi obtingut la corresponent llicència municipal o no s’hagi comunicat l’acte.
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Article 8è - PERÍODE IMPOSITIU
És el d'execució de l'obra, o sigui el període que va des del començament fins a
l'acabament de les construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s'han
de comunicar a l'Administració municipal.
Article 9è – GARANTIES
1. La garantia per la reposició de paviments i serveis que puguin estar afectats per les
obres a realitzar es calcularà tenint en compte la tipologia de les obres i el tipus de
paviment, amb un mínim de 300,00 €.
2. Quan s’hagin de realitzar obres que comportin moviment de terres i transport
d’aquestes terres, caldrà dipositar una garantia en concepte de neteja i condicionament
posterior de la via pública, per la quantitat mínima de 600,00 €
3. La garantia per la gestió dels residus generats per les obres es calcularà segons
l’establert a l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya, i que es fixa en 11 €/tona de residus
previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150,00 €.

Article 10è - NORMES DE GESTIÓ
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la
base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats,
sempre que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així, la
base imposable la determinarà el tècnic municipal, d’acord amb el cost estimat del
projecte.
2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i
del seu cost real efectiu, l’Ajuntament mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix
l’apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte
passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.

Article 12è - INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Les sancions per la legalització de les obres sense llicència queda regulada a l’article 6
(Quotes)
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Article 13è - VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2008 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR
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2.2. ORDENANÇA FISCAL núm. 5 reguladora de l’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(Plusvàlua)
Article 1r - FONAMENT LEGAL
A l'empara de l'article 106 en relació amb el 4.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.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 al 19 i
d'acord amb els articles 104 al 110 del R.D. 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 valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Article 2n - 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 propietat d'aquests
per qualsevol títol o sobre els quals es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi
limitat del domini.
2. El títol a què 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 vivos", 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 la tinguin a
efectes de l'Impost sobre béns immobles.

Article 3r - NO SUBJECCIÓ
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. En
conseqüència, està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin
de tenir la consideració d'urbans als efectes de l'IBI, amb independència de si figuren o no
a la matrícula.

Article 4t - SUBJECTE PASSIU
Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost:
En les transmissions de terrenys o en la construcció o transmissió de drets reals de gaudi
limitat del domini:
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a) A títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o
transmeti el corresponent dret real.
b) A títol onerós, els transmissors dels terrenys o la persona que constitueixi o
transmeti el corresponent dret real.
En els supòsits a què es refereix l'apartat b) anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix
l'article 35.4 de la LGT, que adquireixi el terreny, o a favor de la qual es constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.

Article 5è - EXEMPCIONS OBJECTIVES
Estan exempts de l'impost els increments de valor que per Llei es manifestin com a
conseqüència dels actes següents:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats per cònjuges de societat conjugal.
b) Les transmissions entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del
compliment de sentències en es supòsits de viduïtat, separació o divorci matrimonial.
c) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt
Historicoartístic o bé hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons allò
establert a la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que hagin realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Article 6è - EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Estan exempts de l'impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer-lo recaigui
en les persones o ens següents:
a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya i els ens locals que pertanyin al municipi, així
com els seus respectius organismes autònoms de caràcter administratiu.
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 entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals mecenatge, sempre que compleixin
els requisits establerts a l’esmentada Llei.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/95 de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades.
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 terrenys afectes a
aquestes.
g) La Creu Roja espanyola.
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Article 7è - BONIFICACIONS
En els supòsits de transmissió de l’habitatge habitual realitzada a títol lucratiu a causa de
mort dels descendents i adoptats, cònjuges i ascendents, la bonificació serà del 50 %.
En els altres casos de transmissió de l’habitatge no habitual, la bonificació serà del 30 %.
Article 8è - BASE IMPOSABLE
1. La base imposable de l'impost és constituïda per l'increment real del valor dels terrenys
de naturalesa urbana que es manifesti en el moment del meritament 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 nombre d'anys en els
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 millores permanents ni per correccions monetàries ni per
cap altre concepte.
3. El percentatge esmentat al punt 2 serà el que resulti de multiplicar el nombre d'anys pel
percentatge anual següent:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys............................................................ el 2,80 %
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu
anys,........................................................... el 2,60 %
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze
anys,............................................................ el 2,40%
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint
anys,............................................................ el 2,20%
Aquest import que resulti no podrà ser superior a l'increment real del valor experimentat
pel terreny de què es tracti.

Article 9è - PERÍODE DE GENERACIÓ DE L'INCREMENT DE VALOR
Per tal de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor, es tindran
en consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de l'anterior
adquisició del terreny, o de la constitució anterior d'un dret real de gaudi limitatiu de
domini, i la producció del fet imposable de l'impost, sense considerar les fraccions d'any.
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En cap cas el període de generació de l'impost podrà ser inferior a un any.
Article 10è - VALOR DEL TERRENY EN EL MOMENT DE LA MERITACIÓ
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.
Si no tenen fixat valor, s’utilitzaran les declaracions o documents presentats que siguin
administrativament comprovables.
En els supòsits d’expropiació forçosa, el valor del terreny es considerarà el justipreu.

Article 11è - QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus del 25%.

Article 12è - MERITAMENT DE L'IMPOST
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, "Inter
vivos" o per causa de mort, en la data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, en
la data en què es produeix l'esmentada constitució o transmissió.
2. A aquest efecte, es considerarà com a data de la transmissió o constitució:
a) en els actes o contractes Inter vius, la de l'atorgament del domini 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 aquests 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, sens perjudici que quan la condició
s'acompleixi es procedeixi a la seva devolució.

Article 13è - OBLIGACIONS DELS SUBJECTES PASSIUS
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar a l'Ajuntament una declaració segons
el model oficial, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per
practicar la liquidació que sigui procedent.
2. L'esmentada declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, a comptar
des de la data que es produeixi el meritament de l'impost:
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a) Quan es tracti d'actes "Inter vivos", el termini serà de trenta dies.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.
3. A l'esmentada declaració s'acompanyarà el document en què constin els actes o
contractes que originin la imposició.

Article 14è - OBLIGACIONS DELS ALTRES INTERESSATS
Seran 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 vivos", serà el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real.
b) En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini, a títol onerós, serà l'adquirent o la persona a favor de qui es
constitueixi o transmeti el dret real.

Article 15è - LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
L'ingrés de l'impost es farà pel sistema d'autoliquidació.
1. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar per si mateixos l'impost d'acord amb el
model establert per l'Ajuntament.
2. Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d'ingressar-se a
la Tresoreria municipal en els terminis establerts.
3. L'autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació
provisional a compte, sotmesa a la comprovació corresponent del fet 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 16è - COL·LABORACIÓ 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, els actes o els negocis
jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable de l'impost, 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 firmes. El que disposa
aquest article s'entén sens perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei
general tributària.
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Article 17è - INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei
general tributària i les altres lleis reguladores, així com les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 18è - 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 i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Article 19è - VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2007 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR
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3. TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PÚBLICS O LA
REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES
DE
COMPETÈNCIA LOCAL
3.1. ORDENANÇA FISCAL núm. 6 reguladora de la TAXA PER LLICÈNCIES O
COMPROVACIÓ D’ACTES COMUNICATS EN MATÈRIA D’URBANISME, AIXÍ
COM PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA A
INSTÀNCIA DE PART
Article 1r. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola,
en concordança amb l’establert en els articles 106 i 4.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb el que disposen els articles 15 a 20
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 187, 187 bis i 187 ter del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprovà el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC),
l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o
denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’actes comunicats en matèria
d’urbanisme, així com també per la tramitació d’expedients derivats de la gestió
urbanística a instància de part, de conformitat amb als articles 20.4 lletres h) i a),
respectivament del TRLRHL.

Article 2n. Fet imposable
2.1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i
de comprovació, necessària per a determinar si procedeix concedir o denegar la llicència
urbanística sol·licitada o si l’acte comunicat realitzat -o que es pretengui realitzar-, s’ajusta
a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 187, 187 bis i 187
ter del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC).
2.2. També constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, necessària per a la tramitació, a instància de part, de tot tipus de
documents que integren els expedients administratius derivats de la gestió urbanística,
conforme el que preveuen els articles 116 i següents del TRLUC.
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Article 3r. Subjectes passius
3.1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o
posseïdors o, si s’escau, llogaters dels immobles on es realitzin les construccions o
instal·lacions o s’executin les obres.
3.2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.

Article 4t. Responsables
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques determinades com a tals als articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
4.2. Seran responsables subsidiaris del deute tributaris les persones i entitats que determina
la Llei general tributària als articles 41 i 43.

Article 5è. Quota tributària
5.1. La quota tributària resultant de la intervenció municipal realitzada a través de la
llicència urbanística o mitjançant la comprovació d’una activitat objecte de comunicació
prèvia es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb el següent quadre de tarifes:
a) Obres
Concepte
Llicència urbanística per execució d’obres:
Pressupost de 0,01 € a 600,0 €
Pressupost de 600,01 € a 3.000,00 €

Quota tributària

10,00 €
15,00 €

Pressupost de 3.000,01 € a 6.000,00 €

30,00 €

Pressupost de 6.000,01 € a 15.000,00 €

60,00 €

Pressupost de 15.000,01 € en endavant

80,00 €
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Comunicacions prèvies per execució d’obres:
Pressupost de 0,01 € a 600,0 €
Pressupost de 600,01 € a 3.000,00 €

6,00 €
10,00 €

Pressupost de 3.000,01 € a 6.000,00 €

20,00 €

Pressupost de 6.000,01 € a 15.000,00 €

40,00 €

Pressupost de 15.000,01 € en endavant

60,00 €

Concepte
Modificacions de llicències i comunicacions
Pròrrogues de llicències i comunicacions
Canvis de titularitat de llicències i comunicacions

Quota tributària
50 %
50 %
50 %

b) Divisions horitzontals
Concepte
Divisions horitzontals. Per unitat creada.
Amb un màxim de

Quota tributària
50,00 €
300,00 €

c) Segregació de finques
Concepte
Per finca segregada resultant

Quota tributària
60,00 €

d) Parcel·lacions urbanístiques
Concepte
Per parcel·la resultant
Modificació de parcel·lacions

Quota tributària
40,00 €
50,00 €

e) Declaració d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació
Concepte
Declaració d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació
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f) Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable
Concepte
Projecte d’actuacions específiques d’interès públic

Quota tributària
30,00 €

g) Tramitació d’usos i obres de caràcter provisional
Concepte
Usos i obres de caràcter provisional

Quota tributària
50,00 €

h) Primera utilització i ocupació d’edificis i construccions
Concepte
Comunicació prèvia primera utilització i ocupació

Quota tributària
50,00 €

i) Primera utilització i ocupació parcial d’edificis i construccions
Concepte
Llicència primera utilització i ocupació parcial

Quota tributària
70,00 €

j) Certificat urbanístic o certificat de compatibilitat urbanística
Concepte
Certificat urbanístic o certificat de comptabilitat urbanística

Quota tributària
25,00 €

k) Informes urbanístics o qualsevol altre document o sol·licitud d’inspecció i
recerca no tipificats específicament
Concepte
Informes urbanístics o qualsevol altre document o sol·licitud
d’inspecció o recerca no tipificats específicament

Quota tributària
40,00 €

l) La publicació d’edictes als butlletins oficials i diaris derivats de la tramitació
d’expedients urbanístics seran a càrrec de la persona sol·licitant.

5.2. La quota tributària resultant de la tramitació d’expedients derivats de la gestió
urbanística, a instància de part, es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb el
següent quadre de tarifes:
a) Planejament derivat (Plans especials, plans parcials i plans de millora urbana)
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Concepte
Per pla derivat tramitat a instància de part

Quota tributària
300,00 €

Bonificació del 100% de la quota tributària per la tramitació de
plans especials relatius a masies i cases rurals NO incloses en
la tramitació del Pla Especial del Catàleg de masies i cases
rurals – Fase I del municipi de Santa Pau.
b) Projectes de reparcel·lació
Concepte
Per projecte de reparcel·lació

Quota tributària
300,00 €

c) Projectes d’urbanització
Concepte
Per projecte d’urbanització

Quota tributària
300,00 €

d) Ordenació de volums
Concepte
Per ordenació de volums

Quota tributària
150,00 €

e) La publicació d’edictes als butlletins oficials i diaris derivats de la tramitació
d’expedients urbanístics seran a càrrec de la persona sol·licitant.
Article 6è. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 7è. Meritació
7.1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei o
realització de l’activitat municipal.
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7.2. Quan el subjecte passiu formuli la sol·licitud o comunicació expressament, hom
entendrà iniciada la prestació del servei o a la realització de l’activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística o comunicació de les obres, o de la
presentació de la sol·licitud de tramitació d’un expedient derivat de la gestió urbanística.
7.3. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o
comunicació prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat
municipal conduent 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 autoritzades.
7.4. La denegació de la llicència, la seva concessió condicionada a la modificació del
projecte presentat, la renúncia o el desistiment del sol·licitant després que la llicència hagi
estat concedida o hagi estat convalidada la comunicació, no donarà dret a la devolució de
cap import en concepte de la taxa.
7.5. Únicament en el cas que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament però
encara no s’hagués emès l’informe tècnic preceptiu per a l’atorgament de la llicència o la
convalidació de la comunicació, si el sol·licitant desisteix expressament o deixa que la
tramitació s’arxivi per caducitat, tindrà dret a la devolució del 80% de la quota que
s’hagués meritat inicialment.

Article 8è. Gestió, liquidació i ingrés
8.1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran la instància corresponent al
registre de l’Ajuntament, adjuntant-hi, si s’escau, el projecte d’obres corresponent.
8.2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en
què no s’exigeixi la redacció d’un projecte subscrit per tècnic competent, s’adjuntarà a la
sol·licitud un pressupost de les obres que s’han de realitzar, amb una descripció detallada
de la superfície afectada, dels materials que s’han d’utilitzar i, en general, de les
característiques de l’obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
8.3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l’Ajuntament tot adjuntant
el nou pressupost o el reformat i, si s’escau, plànols i memòries de la modificació o
ampliació.
8.4. S’estableix, amb caràcter general, el sistema d’autoliquidació pel cobrament de les
taxes que es meritin, que hauran d’ingressar-se simultàniament a la sol·licitud de llicència
o a la comunicació prèvia.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 39/152

Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.

Disposició addicional única
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 la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
Disposició final única
La present Ordenança fiscal que va ser aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària
núm. 2016/4, celebrada el dia 19 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2017 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Maria Puigdemont i Viñals
Secretària interventora tresorera

Santa Pau, 25 de novembre de 2016
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3.2. ORDENANÇA FISCAL núm. 7 reguladora de la TAXA PER LA
TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ,
LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL, ACTIVITATS INNÒCUES I
DE BAIX RISC, AIXÍ COM ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES

Article 1r - FONAMENT I NATURALESA
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb
allò que disposen els articles 15 a 27 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l’empara del que
disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les
activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les
activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel Decret 112/2010, de
31 d’agost aquest Ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les
autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les comunicacions prèvies dels
annexos III, de la comunicació prèvia de les activitats innòcues excloses d’aquesta llei
però emparades pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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 d’impuls de l’activitat econòmica, el Decret 179/1995, de 13 de juny
pel que s’aprova al reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals de Catalunya i
de les llicència municipals i comunicacions prèvies a què estan subjectes els espectacles
públics i les activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de
desplegament aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost; que s’han de regir per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 58 del R.D.
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Article 2n - FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per
part de l’Ajuntament de:
a) Els serveis tècnics i administratius de competència local establerts a la Llei
20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals d’aquelles activitats
classificades com a annex I per aquesta llei i que concedeix la Generalitat de
Catalunya.
b) Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències
ambientals, de les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o
locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009.
c) Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què
resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les
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comunicacions prèvies d’activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de
baix risc, d’acord amb 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
d’impuls de l’activitat econòmica.
d) Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i
llicències municipals a què resten sotmeses els espectacles públics i activitats
recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel
decret 112/2010, de 31 d’agost.
e) Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les
activitats compreses en els apartats anteriors.
En conseqüència, constitueix el fet imposable d’aquesta taxa tots els serveis, tècnics i
administratius, que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
− Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
− Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials).
− Control ambiental inicial i periòdic.
− Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, sonometries,
certificats o altres tràmits relacionats amb l’activitat.
− Legalització d’activitat recreativa i/o espectacle públic (llicència municipal o règim de
comunicació prèvia).

Article 3r - OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
1. L’ obligació de contribuir naixerà en el moment de formular-se la sol·licitud de la
llicència o d’efectuar-se la comunicació prèvia, o cas, que aquella no es sol·liciti o la
comunicació no s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de
l’activitat al subjecte passiu.
2. El règim general és el d’autoliquidació.
3. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans de
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal.lacions de què es tracti.
4. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada, de cap
manera, per la denegació de la llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta
condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o
desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència.

Article 4t - SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES.
1. Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització
ambiental o llicències municipals.
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2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles
41 i 43.
4. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho
seran els titulars de l’activitat.
5. 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 5è - NO SUBJECCIONS
- Ús del local com a habitatge.
- Aquelles activitats que legalment no s’ hagin de proveir de la corresponent llicència
ni s’hagin de comunicar prèviament a l’Administració.
Article 6è - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

a) Exempcions
En tot cas s’estarà a allò que disposen els articles 24 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la
normativa de règim municipal aplicable.
Específicament quedaran exempts d’ aquesta taxa:
a) Supòsits generals
- L’Estat, CCAA, Província i Municipi per a la realització de les funcions
públiques que els són encomanades.
- L’Església i altres associacions religioses en relació amb els locals destinats al
culte, o activitats de tipus social, cultural, etc..., sense afany de guany. Però no
quan el local es destini a una finalitat lucrativa.
- Les entitats benèfiques, culturals i totes aquelles que han estat constituïdes
partint d'un fi no lucratiu, en relació amb els locals que utilitzen per a
desenvolupar les activitats que els són pròpies.
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b) Supòsits en trasllats
- Els trasllats motivats amb motiu d’ obres de reforma al local actual. L’exempció
abastarà també a la reobertura del local primitiu un cop acabades les obres.
- Els trasllats determinats per enfonsament, incendi i causes anàlogues.
L’exempció abastarà també a la reobertura del local primitiu un cop reparat o
reconstruït.
- Els trasllats determinats per enderroc forçós, expropiació urbanística i, en
general, tots aquells derivats del compliment de la normativa legal.
- És condició comuna a aquestes tres últimes exempcions que tant al local
objecte del trasllat com al local nou, objecte de reobertura, s’ hi desenvolupi la
mateixa activitat que es portava a terme.
c) Supòsits en traspassos
- Els traspassos de persona física a qualsevol entitat de l’article 33 i 35.4 de la
LGT i a la inversa (essent l’esmentada persona física un dels coparticipants en
l’entitat).
- De persona física a persona jurídica i a la inversa (essent l’esmentada
persona física un dels socis de la societat).
- Transformació social (per reducció o ampliació de capital).
- Fusió i absorció de societats.
- Canvi de denominació social.

b) Bonificacions
a) Es bonificarà un 25% l’obertura de noves activitats innòcues amb superfície
màxima de 150 m2 sempre que el titular d’aquestes sigui una persona física
(s’exclouen per tant persones jurídiques i entitats de l’article 35-4 de la LGT).
Igualment es bonificarà amb un 75% el trasllat de les mateixes activitats innòcues
b) Es bonificarà un 70% la taxa per llicència d’activitat en el supòsit de canvi de
titularitat entre cònjuges, ascendents, descendents i entre germans.
c) Es bonificarà fins a un 30% la taxa per llicència d’activitat (obertura, trasllat ...),
quan s’incorpori estalvi energètic i/o utilització d’energies alternatives a l’activitat.
Es gaudirà de la mateixa bonificació en el cas que l’establiment disposi d’un Pla de
producció neta o d’ecoeficiència, és a dir d’un pla d’eficiència en l’ús dels recursos,
el qual orienta la reducció progressiva del consum de matèries primeres no
renovables i l’energia, el desenvolupament de procediments ecològicament i
econòmicament eficients, la minimització de la contaminació de l’aigua, el sòl i
l’aire, i l’optimització de la prevenció dels riscs.
d) Es bonificarà fins a un 10% les empreses que disposin del certificat del sistema
d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).
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e) En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més
alta de totes.

Caldrà sol·licitud expressa a l’Ajuntament i es resoldrà l’expedient per Decret d’Alcaldia,
previ informe tècnic comprovador.

Article 7è –QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació
prèvia/trasllats/canvis substancials):
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de
local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que
requereixen disposar d’una nova llicència.
La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de
6 de juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 7è d’aquest mateix article
TIPUS d’ACTIVITAT
ANNEX I
ANNEX II
ANNEX III
INNÒCUA
BAIX RISC

Autorització ambiental
Llicència ambiental
Règim comunicació
Règim comunicació
Règim comunicació

864,00 €
864,00 €
265,00 €
195,00 €
195,00 €

2. Adequacions:
Sol·licitud presentada per adaptar a la nova normativa en vigor una activitat ja existent.
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I (*)
ANNEX II
ANNEX III
INNÒCUA
BAIX RISC

153,00 €
711,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €

(*) no inclou la inspecció

3. Canvi de titularitat
Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha traspassat.
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TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I
ANNEX II
ANNEX III
INNÒCUA
BAIX RISC

64,00 €
64,00 €
64,00 €
64,00 €
64,00 €

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

64,00 €
64,00 €
64,00 €
64,00 €
64,00 €

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

153,00 €
711,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €

(*) no inclou la inspecció

6. Control inicial d’activitat:
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici
de l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a
l’autorització o llicència ambiental.

TIPUS ACTIVITAT
ANNEX II
ANNEX IV

505,00 €
505,00 €
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7. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
CONCEPTE
Llicència municipal
Règim comunicació

400,00
350,00

8. Altres actuacions relacionades amb activitats:

CONCEPTE
Informes d’assistència
Sonometries nocturnes
Sonometries diürnes
Segones i successives comprovacions (annex II i III)
Segones i successives comprovacions (innòcues i baix risc)
Certificats

91,00 €
252,00 €
168,00 €
123,00 €
79,00 €
37,00 €

Art 8è NORMES DE GESTIÓ
1. El règim d’ingrés amb caràcter general serà el de l’autoliquidació. Correspondrà a
l’Alcalde o òrgan en qui delegui, concretar els aspectes formals i procedimentals
relacionats amb l’esmentada autoliquidació.
2. En el cas d’obertura/règim de comunicació prèvia temporal per un període inferior a sis
mesos, la quota serà el 50% de la corresponent a primera obertura.
3. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran desistir
de la seva petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 50%
del que li correspondria si s’hagués concedit la llicència
Si en el moment del desistiment encara no s’hagués iniciat la tramitació de
l’expedient, no es meritarà cap quantitat.
Si el desistiment en canvi, és un cop ja s’ha atorgat la llicència, no es procedirà a la
devolució de la quantitat ingressada.
4. En el cas de denegació de la llicència, la quota serà del 25% de la que li correspondria
si s’hagués concedit la llicència.
5. El pagament de la llicència d’activitat no suposarà mai per si mateix la legalització de
l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la llicència i al
compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l’Administració imposi.
6. La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir automàticament la llicència
d’obres, per a la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que correspongui.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 47/152

7. No es tramitarà cap projecte ambiental sense el corresponent informe urbanístic
favorable i que s’hagi emès amb una vigència inferior a sis mesos, quan aquest sigui
preceptiu.
8. Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers.
9. Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta censal de
l’activitat econòmica a l’Agència Tributària que quedarà incorporada a l’expedient.

Art 9è INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de
la Llei general tributària.
Art 10è VIGÈNCIA
Que aquesta Ordenança, una vegada aprovada tingui efecte des del dia 11 d’ agost de
2010, llevat que la publicació fos posterior, cas en què l’ efecte seria des de la data de
publicació. Aquesta Ordenança seguirà en vigor fins que no s’ aprovi la seva modificació
o derogació. Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR
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3.3. ORDENANÇA FISCAL núm. 8 reguladora de la TAXA PER LA REDACCIÓ
D’INFORMES DE SEGURETAT DERIVATS DE LA LLEI 3/2010, DE
PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS,
ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS
Article 1r - NATURALESA. OBJECTE I FONAMENT
Amb l’entrada en vigor el 10 Maig de 2010 de la Llei 3/2010 del 18 de febrer de prevenció
i seguretat en matètia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la
seguretat en cas d’incendis i els aspectes medioambientals es desvinculen definitivament
passant a formar part de les tramitacions administratives de llicències ambientals.
Article 2on – QUOTA TRIBUTÀRIA
CONCEPTE

Quota

Informes de seguretat per obra nova de valor inferior a 60.000 €

100 €

Informes de seguretat per obra nova de valor superior a 60.000 €

140€

Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús o canvi d’ús en
locals de superfície fins a 100 m 2

60€

Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús o canvi d’ús en
locals de superfície entre 100 i 500 m 2

110€

Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús o canvi d’ús en
locals de superfície de més de 500 m 2

140€

Article 3er – VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del priemer de gener de
2010 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR
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3.4. ORDENANÇA FISCAL núm. 9 reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM
Article 1r - NATURALESA. OBJECTE I FONAMENT
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’ article
106 de la llei 7/85 de 2 d’ abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20-4-r del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s’ atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentat del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

Article 2n - FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, el fet de disposar les vies públiques de la
ciutat del servei de clavegueram, la vigilància especial, reposició, conservació i neteja del
clavegueram públic i privat.
Article 3r - OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L’obligació de contribuir s’origina pel fet que la finca (habitatge, local comercial, industrial,
etc..) faci ús del servei o possibilitat d’utilització.
Article 4t - SUBJECTE PASSIU
Estan obligats a satisfer la taxa les persones físiques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, i les entitats a que es refereix l’ article 35.4 de la Llei General Tributària, que
a títol de propietat, arrendament o qualsevol d’altre, ocupin els habitatges, establiments o
els locals de les finques que disposen del servei.

Article 5è - RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei General Tributària als articles
41 i 43.
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Article 6è – QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de
presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la
quantitat fixa d’euros.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram
es determinarà en funció del metres lineals de façana de la propietat.

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Per cada conducció a la claveguera en qualsevol carrer o plaça............... 1 €/ m
lineal
b) Per cada conducció nova, que s’instal· previ al permís municipal, per una sola
vegada ....................................................................................................... 228,38 €

Article 7è – ACREDITAMENT
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal
que constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de llicència de presa, si
el subjecte passiu la formulava expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal.
L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència
que s’hagi obtingut o no a llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de
l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.

Article 8è – VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del
2008 i continuarà en vigor fins que s’ aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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3.5. ORDENANÇA FISCAL núm. 10 reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES I RESIDUS
Article 1r - NATURALESA. OBJECTE I FONAMENT
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20-4-s del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com
amb el que disposa la Llei del Parlament de Catalunya 6/93 de 15 de juny, reguladora de
residus, modificada per la Llei 15/03, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida
d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Serà objecte d’aquesta taxa:
a) El servei municipal de recepció obligatòria de recollida i tractament d’escombraries i
altres residus sòlids domiciliaris.
b) El servei municipal complementari, de recepció voluntària, susceptible de ser prestat
pel sector privat (autoritzat per la prestació del servei, en els termes previstos a la
normativa vigent en matèria de residus), de recollida i tractament de residus
empresarials.

Article 2n – OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
FET IMPOSABLE
Està constituït per la utilització o possibilitat d’utilitzar el servei que constitueix l’objecte
d’aquesta ordenança. L’obligació de contribuir neix des que s’implanta el servei.
SUBJECTE PASSIU
a) En relació a la Taxa de recollida i tractament de les escombraries domiciliàries:
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària 58/2003 de 17 de desembre, que
siguin propietaris de l’habitatge, el qual podrà repercutir, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, tal com disposa l’article 23.2.a) del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
b) En relació a la Taxa de recollida i tractament de residus de les escombraries
empresarials:
Són subjectes passius contribuents totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’ article 35.4 de la Llei general tributària que desenvolupin una activitat
empresarial, professional o artística que utilitzin o puguin utilitzar el servei.
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Els titulars d’activitats que generin residus empresarials i pretenguin desconnectar-se del
servei, estaran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contractat amb un
gestor autoritzat la recollida i tractament dels residus que produeixi l’activitat corresponent.
Es requisit indispensable que aquest gestor, en la seva tasca, compleixi amb tots els
requisits que imposa la normativa vigent.
L’acreditament s’haurà d’efectuar en el termini de 15 dies a comptar des de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de la data d’alta
al cens tributari d’activitats econòmiques, si aquesta alta ha estat posterior a l’entrada en
vigor d’aquesta Ordenança.
En el cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
empresarials, s’acull al sistema de recollida i tractament que té establert la corporació i per
tant, tindrà la consideració de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
En els supòsits de desconnexió legalment efectuada, es satisfaran per la seva tipologia la
quantitat que correspon a la categoria 1.
L'OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Neix de l'obligatorietat de percepció del servei, i pel fet de ser propietari d’un habitatge, o
de ser titular d’una activitat de tipus industrial, comercial, professional o artística,
productora de residus
UNITATS TRIBUTÀRIES
Es consideraran unitats tributàries les finques que constin donades d’alta al Padró de
béns immobles amb destí habitatge, estiguin o no habitades i estiguin en sòl urbà o en sòl
rústic. Tindran també la consideració d’unitats tributàries cadascuna de les activitats
empresarials, professionals o artístiques, que constin donades d’alta al Cens d’activitats
econòmiques, estiguin o no en local determinat, i que siguin productores de deixalles.

Article 3r. - MERITAMENT
En relació a la Taxa de recollida i tractament de les escombraries domiciliàries:
La meritació esdevé el dia 1 de gener. Totes les altes, baixes i modificacions tindran
efecte a partir de l’exercici següent. Les posteriors inclusions - altes - o exclusions - baixes
- de fitxes cadastrals amb efecte a u de gener donaran lloc a les corresponents variacions
al Padró.
En relació a la Taxa de recollida i tractament de residus de les escombraries empresarials:
* En els supòsits d’alta: La meritació esdevé amb efectes de l’alta al Cens d’activitats
econòmiques. S’aplicarà prorrateig trimestral.
* En els supòsits d’activitats que ja consten en el Cens d’activitats econòmiques: La
meritació esdevé el dia 1 de gener.
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Article 4t - BASE IMPOSABLE
Serà el valor cadastral de cada un dels habitatges, segons l'escalat que estableix l'art. 6è1 d'aquesta ordenança fiscal, pel que fa a les unitats de tributació per ús domèstic.
En relació amb les activitats empresarials, professionals o artístiques, es prendrà de
referència la tipologia d’activitat fixada, així com el volum / pes, segons paràmetres i
normes d'aplicació establerts en aquesta ordenança fiscal.

Article 5è - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Es reconeixen els beneficis fiscals previstos als art. 1-3 i 9-1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de
5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
A) En relació a la Taxa de recollida i tractament de les escombraries domiciliàries:
En relació amb la taxa de recollida d’escombraries domiciliàries i en els supòsits
d’habitatges habitats per persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos, així com en el
cas de persones que sense ser-ho, necessitin de l’ajuda dels serveis socials de
l’Ajuntament, la Junta de Govern aprovarà prèvia sol·licitud, si s’escau, reduccions de la
taxa. En el cas de jubilats es respectarà:
-

Per ingressos promig de tota unitat familiar que no arribi al
interprofessional, es gaudirà de la bonificació màxima (75 %).

salari mínim

-

Per ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 1,5 SMI, es
gaudirà de la bonificació mínima (30 %).

B) Les empreses de nova creació gaudiran d’una bonificació del 30% de la taxa durant el
primer any
C) Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota tributària els subjectes passius que
acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgància generada als
habitatges en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics o
de salubritat de cap mena.
Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà
d’omplir una sol·licitud de bonificació de quaota tributària per l’autogestió de la brossa
orgància i declaració signada relativa a la veracitat de les dades, i es passarà a formar
part del “Registre d’autogestió de la brossa orgànica”.
Els contribuents inscrits al Registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran d’aquesta
bonificació per un període de tres anys, i seran objecte de control periòdic mitjançant
visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es gestioni correctament el
procés de compostatge casolà. A la vista de l’informe emès pels serveis tècnics
municipals, l’Alcaldia concedirà o denegarà la bonificació fiscal sol·licitada, notificant-se a
l’interessat.
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Article 6è – TARIFES
A) Habitatges familiars
B) Bars i restaurants de menys de 50 places
C) Bars i restaurants de 50 a 100 places
D) Restaurants de més de 100 places i
allotjaments
E) Botigues
F) Turisme rural
G) Indústries de menys de 5 treballadors
H) Indústries de 5 a 10 treballadors
I) Indústries de 10 a 20 treballadors
J) Indústries de més de 20 treballadors
K) Establiments de serveis: perruqueries i
serveis de fisioteràpia.

150,85 €
604,47 €
786,12 €
2.411,47 €
504,61 €
31,87 € / plaça
423,87 €
604,47 €
786,12 €
996,46 €
286,83 €

Article 7è - INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els art. 181 i següents de la
LGT i al que disposa l'OOFF d'inspecció d'aquesta Corporació.
En la fixació de la base de la taxa d’escombraries empresarials, s’aplicaran penalitzacions
a la quota per la no selecció de residus quan això ocasioni dificultat en la seva recollida,
selecció, valorització.

Article 8è - VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2008 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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3.6. ORDENANÇA FISCAL núm. 11 reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE
CEMENTIRI I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Article 1r.- NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la llei 7/85 de 2 d’ abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20-4-p del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per serveis de cementiri, objecte d’aquesta ordenança.

Article 2n.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal
que es detallen seguidament:
Concessió de drets funeraris temporals.
Inhumacions.
Exhumacions.
Col·locació de làpides i ornaments.
Traspàs de titularitat de sepultures.
Trasllats de restes.
Lloguer de nínxols.
Títols de concessions de drets funeraris.
Manteniment de les instal.lacions.
I qualsevol altres que, de conformitat amb el Reglament de Cementiri, siguin
convenients o s’autoritzin a instància de part

Article 3r.- SUBJECTE PASSIU.
- En relació als serveis funeraris:
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la corresponent autorització
administrativa.
- En relació a la taxa per manteniment de les instal.lacions:
Són subjectes passius contribuents els titulars de la sepultura.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.

Article 4t.- EXEMPCIONS
Estaran exemptes del pagament del servei d’inhumació i de la taxa de manteniment de les
instal.lacions aquelles persones amb manca o insuficiència de mitjans econòmics. La
valoració d’aquests mitjans i concessió en el seu cas d’ exempció correspondrà a
l’Ajuntament previ informe dels serveis socials municipals. És requisits indispensable però,
que el domicili mortuori de la persona difunta radiqui en aquest municipi.
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Article 5è.- QUOTA TRIBUTÀRIA, .

Inhumació a nínxol
Inhumació a cripta
Exhumació de nínxol
Exhumació de cripta
Col·locació de làpida a nínxol
Col·locació de làpida a cripta
Col·locació d'ornament a nínxol
Col·locació d'ornament a cripta
Traspàs titularitat nínxol (herència)
Traspàs titularitat cripta (herència)
Expedició títol, duplicat o actualització
Trasllat restes nínxol a nínxol
Trasllat restes nínxol a cripta
Trasllat de restes fora de l'enterrament
Trasllat de restes cripta a cripta

135 €
199 €
135 €
199 €
52 €
162 €
14 €
39 €
45 €
90 €
14 €
155 €
219 €
155 €
100€

Trasllats de restes que s'efectuïn en el
moment de l'enterrament, gaudiran del
40 % de descompte

Quota anual tributària
Nínxols.....………………………………… 12 €
Criptes …………………………………
30 €

En cas de necessitat, hi haurà la possibilitat de cessió per 50 anys i s’aplicaran taxes per
cessió de nínxols (500 €) i de columbaris (150 €).

Article 6è.- MERITAMENT.
1.- Els serveis funeraris es meriten en el moment de la seva prestació.
2.- La taxa de manteniment merita el primer dia del període impositiu.
Article 7è.- PERÍODE IMPOSITIU.
Pel que fa a la taxa de manteniment el període impositiu coincideix amb l’any natural.

Article 8è.- NORMES DE GESTIÓ.
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1. Els subjectes passius han de satisfer les quotes en el moment en què es sol·licitin o
contractin els serveis, o es presentin les sol·licituds demanant l’ autorització
administrativa.
2. Les condicions relatives a la transmissió dels drets funeraris i altres aspectes
governatius relacionats amb els serveis del cementiri, estan regulats pel Reglament de
Cementiri aprovat definitivament el 29 de març de 2001.

Article 9 è.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot allò relatiu a la qualificació d’ infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els art. 181 i següents de la LGT i al
que disposa l’Ordenança Fiscal d’Inspecció d’aquesta Corporació.

Article 10 è.- VIGÈNCIA.
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2008 i continuarà en vigor fins que s’ aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR
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3.7. ORDENANÇA FISCAL núm. 12 reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE
LLAR D’INFANTS I ACOLLIMENT MATINAL DE LA LLAR D’INFANTS I
L’ESCOLA
Article 1r.- FONAMENT LEGAL
Aquesta ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 58, en relació amb
l’article 20.4.ñ), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals
i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal. Amb
aquesta ordenança es regularà l’ordenació de la taxa per la prestació del servei municipal
de llar d’infants.
Article 2n.- FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la taxa el servei i activitats complementàries que es prestin
per part del servei municipal de llar d’infants.
Article 3r.- SUBJECTES PASSIUS.
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents,
totes aquelles persones, pares o mares, tutors, guardadors o altres persones físiques o
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,
responsables dels nens i nenes que sol·licitin la prestació o es beneficiïn del servei
municipal de llar d’infants.
Article 4t.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
1. Previ informe dels serveis socials, l’alcalde/essa podrà concedir aquelles
bonificacions quees considerin necessàries.
2. Gaudiran d’una bonificació del 20 % en el cost de la quota mensual aquelles
famílies que tinguin dos o més fills matriculats a la Llar d’Infants.
Article 5è.- BASE IMPOSABLE.
El cost real o previsible del servei considerat en la seva globalitat, juntament amb el cost
de manteniment i conservació de l’edifici i demés instal·lacions necessàries per la
prestació del servei de llar d’infants constituirà la base imposable per a la determinació de
la quota tributària.
Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
Les quotes tributàries vindran determinades per les tarifes següents:
Jornada complerta de 9 a 2/4 d’1 i 3 a 6 h. ............................................140,00 euros/mes
Jornada complerta de 9 a 6 h.. .…………...............................................160,00 euros/mes
Adaptació mig mes ................................................................................ 80,00 euros

Serveis:
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Acollida matinal de 2/4 de 8 a 9 h. (llar d’infants i escola)……................ 25,00 euros/mes
Acollida matinal esporàdic (llar d’infants i escola)........................................ 3,00 euros/dia
Dinar i berenar………….……………………………………………………… 4,00 euros/dia
Dinar i berenar esporàdic……………………………………………………… 6,00 euros/dia
Quota material………………………………………………………………….. 30,00 euros/any
Article 7è.- PERIODICITAT I PAGAMENT DE LA TAXA.
El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els deu dies
primers de cada mes, i les tarifes corresponents a prestació de serveis eventuals després
de la prestació del servei.
El pagament de la quota anual de material s’efectuarà juntament amb el pagament de la
primera quota de la tarifa mensual.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària, sempre que sigui possible.
S’estableix un període preinscripció per tot el mes de març.
Article 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS.
Els actes u omissions que es puguin qualificar d’infracció tributària, així com per a la
determinació de les sancions que els hi correspongui en cada supòsit, s’aplicarà el règim
previst a la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Article 9è.- VIGÈNCIA.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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3.8. ORDENANÇA FISCAL núm. 13 reguladora de la TAXA PER L’EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1r. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola, en
concordança amb l’establert a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el disposat en l’article 57 amb relació a 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l’expedició de documents administratius.
Article 2n. Fet imposable
2.1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d’expedients de què entengui l’Administració o les autoritats municipals.
2.2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que suposi el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
2.3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o
a la realització d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguin gravats per una
altra taxa municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de
les quals suposi benefici la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4t. Exempcions
Estaran exempts de la taxa regulada en aquesta ordenança:
a) Els documents expedits a instància d’altres administracions.
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b) Els documents necessaris per a obtenir beneficis de caire social, especialment els
reconeguts per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Dependència i les seves
normes de desenvolupament.
c) Els documents expedits pel servei d’Arxiu amb peticions de reproducció destinades a
activitats de docència, recerca o divulgació cultural, així com les peticions presentades
per associacions sense ànim de lucre.
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada, segons la naturalesa
dels documents o dels expedients a tramitar, d’acord amb les tarifes següents, amb el
benentès que la quota de tarifa correspon a la tramitació complerta, en cada instància,
dels documents o de l’expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins a la
resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
Concepte
1. Per duplicat de document expedit per aquest ajuntament
2. Informes de reagrupament familiar
3. Volants d’empadronament o convivència
4. Certificats d’empadronament o convivència
5. Certificat de titularitat de béns que figuren en el diferents
padrons fiscals (IBI, IVTM, IAE)
6. Reproducció de documents en suport paper:

Quota tributària
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

A4 blanc / negre

0,10 €

A4 color

0,20 €

A3 blanc / negre

0,15 €

A3 color
7. Reproducció de plànols cadastrals i urbanístics en suport paper:
A3 blanc / negre

0,20 €

0,20 €

A3 color
8. Reproducció de plànols cadastrals i urbanístics en format digital:

0,30 €

Per cada CD o DVD
9. Compulsa de documents (amb o sense fotocòpia):

7,00 €

Per unitat
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Per documents que s’hagin de presentar a l’Ajuntament
Per documents necessaris per motius acadèmics
10. Tramesa de documents per fax (per pàgina)

0,00 €
0,00 €
0,20 €

Article 6è. Bonificacions fiscals
Sobre les quotes tributàries anteriors, sempre que s’acrediti fefaentment pel subjecte
passiu, són d’aplicació les següents bonificacions fiscals que, en cap cas, són
acumulables:
Concepte
Persones aturades
Persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior
Titulars del carnet de família nombrosa o monoparental
Jubilats i pensionistes
Jubilats de 65 anys o més, amb pensió inferior o igual al salari
mínim interprofessional

Bonificació
20 %
20 %
20 %
20 %
50 %

L’acreditació fefaentment per part del subjecte passiu dels conceptes que atorguen dret a
bonificació, i la corresponent valoració per part de l’Ajuntament, es realitzarà en el
moment d’iniciació de la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.
Article 7è. Meritació
7.1. La taxa per expedició de documents administratius es merita quan es presenti la
sol·licitud que iniciï la actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que
s’hagi efectuat el pagament corresponent.
7.2. En els casos a què fa referència l’article 2.2, el meritament es produeix quan
esdevinguin les circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta
s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu.
Article 8è. Règim de liquidació i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Article 9è. Infraccions i sancions
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.
Disposició addicional única
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 la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
Disposició final única
La present Ordenança fiscal que va ser aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària
núm. 2016/4, celebrada el dia 19 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2017 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Maria Puigdemont i Viñals
Secretaria interventora tresorera

Santa Pau, 25 de novembre de 2016
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3.8. ORDENANÇA FISCAL núm. 14 reguladora de la TAXA PER LA
TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE
SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC.

Article 1r.- FONAMENT LEGAL I NATURALESA
En ús de les potestats establertes a l’article 20.1.B del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l'ajuntament estableix la imposició de la “Taxa per la per a la tramitació de les inspeccions
administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic”
La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del
règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per la aplicació de la taxa per a la
tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments
oberts al públic, d’acord amb el recollit en l’article 45 de la Llei 7/2003 de protecció de la
salut.
Article 2n.- FET IMPOSABLE
Constitueix fet imposable d’aquesta taxa tant la tramitació administrativa, com la
realització dels informes tècnics de les instal·lacions i establiments oberts al públic on es
realitza una activitat afectada pel control municipal de salut pública.
Neix el fet imposable en el moment en que la documentació per la sol·licitud de tramitació,
entra en el registre de l'ajuntament.
Article 3r.- EXEMPCIONS
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei,
posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats
Internacionals.
Article 4t.-SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com els titulars dels
establiments i activitats que són objecte de control i inspecció administrativa d’acord amb
els termes de la present ordenança.
Article 5è- RESPONSABLES TRIBUTARIS
Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord
amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 6è.- BASE IMPOSABLE
La base imposable es correspon amb els costes imputats a la tramitació administrativa i la
realització de les actes d'inspecció, amb tot es considerarà una base imposable única.
Article 7è.- BASE LIQUIDABLE
Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
Article 8è. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per la tramitació administrativa i la
realització de les inspeccions administratives:
Article 9è.- TARIFA
S'estableixen les següents tarifes:
Tipus d'establiments / acte gravat

Preu per inspecció o informe

Carnisseries sense obrador

121,49 €

Carnisseries amb obrador o elaboracions

151,05 €

Peixateria i bacallaneria sense elaboracions

121,49 €

Peixateria i bacallaneria amb elaboracions

151,05 €

Formatgeries

121,49 €

Productes làctics i formatges

151,05 €

Fleques i pastisseries sense obrador

106,70 €

Fleques i pastisseries amb obrador

151,05 €

Xurreries i pastes alimentàries

121,49 €

Minoristes de cereals i de les seves farines

106,70 €

Fruites i verdularies sense elaboracions i minoristes
d’envinagrats

106,70 €

Fruites i verdularies amb elaboracions

121,49 €

Llegums cuits (és junt venda i/o elaboració)

151,05 €

Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense
elaboracions

106,70 €

Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb
elaboracions

121,49 €

Xocolotada, cafè, te, infusions

121,49 €

Bar

106,70 €

Bar-restaurant, restaurant i saló de banquets

151,05 €
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Venda de menjar per emportar sense elaboració

121,49 €

Venda i elaboració de menjar per emportar

151,05 €

Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia

106,70 €

Gelateries, orxateries... begudes

106,70 €

Queviures i congelats

121,49 €

Supermercats i hipermercats

180,61 €

Mercat municipal (sedentari)

180,61 €

Sales de màquines expenedores

106,70 €

Tatuatges i pírcings

135,15 €

Altres

135,15 €

Article 10è.- BONIFICACIONS
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a
la tarifa d’aquesta taxa
Article 11è.- MERITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
La taxa es merita amb caràcter general, per la realització de les inspeccions
administratives, en el moment de sol.licitud d’inspecció pel titular de la instal.lació o en el
moment de realitzar d'ofici la inspecció pels tècnics municipals o altres tècnics amb
suficient títol en virtut d'encàrrecs de gestió.
Article 12è.- NORMES DE GESTIÓ
12.1 Gestió:
La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i tresoreria de l'ajuntament o per
l'organisme supramunicipal responsable de la gestió i liquidació tributària, d’acord amb els
seus procediments administratius ordinaris establerts.
12.2 Liquidació:
La liquidació de la taxa per part de l'ajuntament es farà un cop redactades les actes
d'inspecció i feta la tramitació administrativa de l’expedient, sempre contra presentació del
corresponent document justificatiu.
Article 13è- VIGÈNCIA
La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la
publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots
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els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui
o modifiqui de forma expressa.
Article 14è.- REMISSIÓ NORMATIVA
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
- L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser
aprovada pel Ple de 9 de novembre de 2009.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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3.10. ORDENANÇA FISCAL núm. 15 reguladora de la TAXA PEL
MANTENIMENT DEL CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA I EL SERVEI DE
RECOLLIDA I CUSTODIA D’ANIMALS DE COMPANYIA

Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que es disposa el R. D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa
pels serveis de control, recollida i custòdia d’ animals de companyia, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal.
La present ordenança fiscal es fonamenta en els preceptes i obligacions descrits en el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’ abril, que aprova el text refós de la Llei de protecció
dels animals.
L’article 1402 del Decret Legislatiu estableix que els ajuntaments ha de portar un cens
municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les
fures que resideixen de manera habitual al municipi. L’article 14.3 estableix que les
persones propietàries o posseïdores d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres
mesos des del naixement de l’ animal o trenta dies des de la data d’adquisició de
l’animal, el canvi de residència, la mort de l’ animal o la modificació d’ altres dades
incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al registre general. Per altra
banda l’article 16.1 estableix que correspon als ajuntaments de recollir i controlar els
animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts
adequats i amb prou capacitat per el municipi, o convenir la realització d’ aquest servei
amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis. L’ ajuntament o, si es cau, l’ens
local supramunicipal corresponent s’ha de fer càrrec dels animals abandonats o perduts
fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l’art.11.2
de l’esmentada llei.
L’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals preveu que les entitats locals podran establir establir
taxes per la prestació de servei públics o per la realització d’activitats administratives de
competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular els subjectes
passius.
Per altra banda l’article 34 del Decret de 17 de juny de 1955 que aprova el Reglament
dels serveis de les corporacions locals estableix que la recepció i us dels serveis por part
dels administrats podrà declarar-se obligatoris per disposició reglamentària o per acord,
quan fos necessari per garantir la tranquil·litat, la seguretat o salubritat ciutadana.
Amb tot això, cal entendre que els costos que suposen, el manteniment d’aquest i fins i tot
les despeses fixes obligades en el manteniment del servei de recollida i custòdia dels
animals de companyia en forma de taxa, atès que el servei afecta i beneficia de forma
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particular i alhora que la prestació dels servei té per objecte garantir al conjunt de la
ciutadania la tranquil·litat, seguretat i salubritat pública necessària.
En base aquest condicionats aquest ajuntament ha acordat establir la present Ordenança
Fiscal que té com a objectius fixar per la prestació del servei públic de registre i control
d’animals de companyia i el seu manteniment, incloses les despeses fixes dels serveis de
recollida i custòdia de conformitat amb el previst en els articles 15 al 27 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’elaboració i manteniment del cens
d’ animals de companyia, així com la prestació dels serveis de recollida i custòdia dels
animals a les instal·lacions destinades a l’efecte.
En concret constitueix el fet imposable:
1. La concessió de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
2. La inscripció, la gestió i manteniment del Cens municipal.
3. L’establiment i el finançament dels costos fixes del servei públic de recollida i
custòdia dels animals de companyia.

Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els propietaris o posseïdors dels animals, d’acord al
Cens d’animals de companyia.
Article 4. Responsables Tributaris
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles 41 i
43.

Article 5. Exempcions i bonificacions
Estaran exempts del pagament d’ aquesta taxa els subjectes discapacitats propietaris d’un
gos que necessiten l’animal per guiar-se.
En la resta de supòsits no es preveuen ni exempcions ni bonificacions a la present taxa
fiscal.

Article 6. Quota tributària
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La quota es determinarà segons el següent quadre de tarifes.
Manteniment dels censos , del serveis de recollida i custòdia i de les instal·lacions
específiques per animals domèstics.

Pel manteniment del cens i servei de
Recollida i custòdia

9,00 €/ any

Article 7. Acreditament i període impositiu
La taxa per a l’expedició de la llicència per a gossos perillosos i per a l’ inscripció en el
cens s’acreditarà en el moment la sol·licitud de la llicència o de la inscripció de l’animal en
el cens.
La taxa per tinença que grava els drets d’administració i manteniment dels cens i el servei
de recollida i custòdia té caràcter anual i s’acreditarà anualment d’acord amb els padrons
de cobrament definits per l’ajuntament. La data d’ acreditament serà el primer dia del
període impositiu; es a dir, el dia 1 de gener de cada anualitat; a excepció de l’exercici en
el que es produeixi alta o baixa en el cens, cas en el qual les quotes es prorratejaran per
trimestres naturals.

Article 8. Normes de gestió
La gestió es farà en el cas de la tinença per padró, que es confeccionarà cada anys
mitjançant els antecedents, modificacions, altes, i baixes que s’hagin produït en l’ exercici
anterior. El padró serà exposat al públic durant quinze dies a l’ efecte de reclamacions,
posteriorment a la publicació d’un anunci al BOP de Girona. L’ esmentat padró, un cop
aprovat per l’òrgan competent i un cop resoltes les reclamacions interposades que
pertoquin, constituirà la base dels document cobratoris corresponents.
Quant el cobrament de la taxa no s´hagi satisfet al venciment corresponent ,
l’administració municipal podrà exigir les quantitats que es deuen per la via de
constrenyiment.

Article 9. Infraccions i sancions tributàries
Qualsevol animal de companyia radicat en el terme municipal i no inscrit al cens serà
considerat indocumentat, i se li aplicarà la sanció administrativa establerta per Decret
Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, que aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals, i si escau per l’ordenança tributària, legislació complementària.
Article 10. Vigència
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Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des de la seva publicació en el
BOP de Girona i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva
modificació.

Santa Pau, 7 de febrer de 2012

LA INTERVENTORA

EL REGIDOR D’HISENDA
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3.11. ORDENANÇA FISCAL núm. 16 reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola, en
concordança amb l’establert en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i de conformitat amb el disposat en l’article 57 i 20.4.t) del Text
Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu,
2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament de Santa Pau estableix la taxa per la prestació del
servei de subministrament d'aigua potable, així com també per dotar a les finques
situades en sòl no urbanitzable del servei d’abastament d’aigua potable des de la xarxa de
titularitat municipal.

Article 2n. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la present taxa:
a) La prestació del servei de subministrament d'aigua potable mitjançant la xarxa de
subministrament de titularitat municipal.
b) La prestació del servei consistent en dotar a les finques situades en sòl no
urbanitzable del servei d’abastament d’aigua potable des de la xarxa de titularitat
municipal, quan l’Ajuntament en promogui una actuació.

Article 3r. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn de la prestació dels
esmentats serveis o de l'activitat tècnica o administrativa, qualsevol que sigui el seu títol
sobre l’immoble ocupat: propietaris, usufructuaris, habitants o llogaters, fins i tot, en
precari.

Article 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària de la taxa serà la fixada en el següent quadre de tarifes:
a) Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable:
Concepte
Ús domèstic
Fins a 30 / trimestre
De 30 a 50 / trimestre

Tarifa
0,6834 €
0,8408 €
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Més de 50 / trimestre
Quota fixa trimestre
Quota conservació comptador

1,6153 €
9,0000 €
1,8096 €

Ús agrícola
Fins a 30 / trimestre
Més de 30 / trimestre
Quota fixa trimestre
Quota conservació comptador

0,6834 €
0,8408 €
9,0000 €
1,8096 €

Ús industrial
Fins a 30 / trimestre
Més de 30 / trimestre
Més de de 50 / trimestre
Quota fixa trimestre

0,6834 €
0,8408 €
1,6153 €
9,0000 €
1,8096€

Quota conservació comptador
b) Taxa per dotar a les finques situades en sòl no urbanitzable del servei
d’abastament d’aigua potable des de la xarxa de titularitat municipal ....…. 1.700,00 €

Article 5è. OBLIGACIÓ AL PAGAMENT
5.1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagar quan s’iniciï la prestació del servei que
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
─ En relació a l’epígraf a) de l’article anterior, l’acreditament es produeixi des del
moment en que s’inicia la prestació efectiva del servei, amb periodicitat trimestral.
─ En relació a l’epígraf b), l’acreditament es produeixi en la data de presentació de la
sol·licitud del servei per tal de dotar a la finca corresponent l’abastament d’aigua
potable des de la xarxa de titularitat municipal.
5.2. Per norma general, el pagament de la taxa pel servei de subministrament d’aigua
potable s’efecturà en el moment de la presentació de la factura corresponent.
El pagament de la taxa per dotar a les finques en sòl no urbanitzable del servei
d’abastament d’aigua potable s’efectuarà un cop practicada la corresponent liquidació.

Article 6è. DEUTE TRIBUTARI
Els tipus de gravamen i la quota es determinaran d’acord amb el que estableixen els
articles 54 i següents de la Llei General Tributària. El no pagament del deute en els
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termes establerts pels articles 59 i següents de la Llei General Tributària i 23 i següents
del Reglament General de Recaptació es presumeix com a renúncia a la prestació del
servei.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2008. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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3.12. ORDENANÇA FISCAL núm. 17 reguladora de la TAXA PER LLICÈNCIES
D’AUTOTAXI

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxi,
que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. FET IMPOSABLE
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de
les activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències o autoritzacions
administratives d'autotaxi corresponen a aquest Ajuntament i que s'assenyalen a
continuació:
Concessió i expedició de llicències.
Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d'acord
amb la legislació vigent.
Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de
tipus voluntari o per imposició legal.

Article 3r. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, següents:
La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi.

Article 4t. RESPONSABLES
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 76/152

Article 5è. BENEFICIS FISCALS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa
del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
Euros
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències – Classe B
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per
una sola vegada i vehicle
Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències – Classe B
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi,
per cada autorització i vehicle, per successió.
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi,
per cada autorització i vehicle, per traspàs
Epígraf 3. Explotació de llicències – Classe B
Ús i explotació de llicències, per llicència i any
Epígraf 3. Substitució de vehicles
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la
llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle

150,00

200,00
350,00

50,00
35,00

Classe B: autotaxis, vehicles que realitzin serveis mesurats sense comptador taxímetre.
Article 8è. ACREDITAMENT
L’obligació de contribuir neix:
Per la concessió, expedició i registre de la llicència i l’autorització administrativa per al
servei de transport d’autotaxi, així com per la transmissió de la llicència.
Per l’ús i explotació de la llicència d’autotaxi.
Per l’aplicació de les llicències a un altre vehicle, per substitució de l’anterior.

Article 9è. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es
realitzaran a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti,
l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis
fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
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Article 10è. INFRACCIONS I SANCIONS
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 9 de novembre de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en data - de
desembre de 2009, entrarà en vigor l’1 de gener de 2010 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR
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3.13. ORDENANÇA FISCAL núm. 18 reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE
CELEBRACIÓ DE MATRIMONI EN FORMA CIVIL

Article 1r. Fonament legal i naturalesa

En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola,
d’acord amb l’establert en els articles 106 i 4.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), aquesta Ordenança
regula la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni en forma civil a
l’empara de l’article 20.5 del TRLRHL.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació del servei de celebració de
matrimoni civil, la tramitació de l’expedient matrimonial en forma civil i la celebració del
mateix.

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques que
sol·licitin la celebració del matrimoni civil.

Article 4t. Responsables
La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges
obligats solidàriament a l’abonament de la quota tributària.

Article 5è. Quota tributària
La quota a pagar per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil és de CENT
EUROS (100,00 €).
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Article 6è. Exempcions subjectives i bonificacions
6.1. No es reconeix cap exempció tributària en el pagament d’aquesta taxa.
6.2. S’estableix una bonificació sobre la quota tributària d’un 50% en aquelles parelles en
les quals un dels seus membres resideixi a Santa Pau des de fa més de quatre mesos.
Aquesta residència s’acredita amb la inscripció continuada durant aquest període al
Padró d’habitants d’aquest municipi, a comptar des de la data de presentació de la
sol·licitud de tramitació de l’expedient.

Article 7è. Meritació
La taxa es merita i, per tant, neix l’obligació de pagar en el moment de la presentació de
la sol·licitud de celebració de matrimoni civil.

Article 8è. Règim de liquidació i ingrés
8.1. L’exacció d’aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Els interessats hauran d’abonar, en el moment de presentar la sol·licitud de celebració
del matrimoni, l’import de la taxa.
8.2. El pagament s’efectuarà al servei de recaptació de l’Ajuntament o en les entitats
financeres col·laboradores de la recaptació municipal que designi l’Ajuntament.

Article 9è. Devolució
9.1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de l'import de la taxa quan el
matrimoni no s'hagi pogut celebrar per causa imputable a l'Ajuntament, sempre que
s'acrediti el seu pagament. S'entendrà causa imputable a l'Ajuntament l'originada
exclusivament per voluntat municipal que no estigui motivada, promoguda, ocasionada o
provocada per actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.
9.2. Igualment, els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50% de l'import de la
taxa quan la cerimònia del matrimoni civil no s'hagi pogut celebrar per causa imputable a
ells, sempre que aquesta circumstància es comuniqui a l'Ajuntament amb una antelació
mínima de 48 hores al dia fixat per a la celebració del matrimoni, per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància d'haver-se rebut per l'Ajuntament.
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Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.

Disposició addicional única

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 la modificació dels preceptes legals i reglamentaris
de què porten causa sigui efectiva.

Disposició final única
La present Ordenança fiscal que va ser aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària
núm. 2016/4 celebrada el dia 19 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2017 i romandrà vigent, sense interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
Maria Puigdemont i Viñals
Secretària interventora tresorera
Santa Pau, 25 de novembre de 2016
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4. TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
4.1. ORDENANÇA FISCAL núm. 19 reguladora de l’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat als
articles 58 i 24.1.c del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, redactat per l’article 4 de la Llei 51/2002,
aquest apartat estableix 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, objecte d’aquesta Ordenança, segons
s’especifica en l’article 6è de la mateixa.

Article 2n. FET IMPOSABLE
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, instal·lacions o xarxa que materialment
ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui
sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de
comunicació diferents de la telefonia mòbil.

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, de subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la
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xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altra tècnica, 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.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, inclosa la telefonia
mòbil, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o
interconnexió a les mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
previst als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i
la volada de la via pública, regulada en a l’ordenança 4.1.

Article 4t. RESPONSABLES
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
en la Llei General Tributària i en l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Els deutes i responsabilitat pel pagament de la taxa derivades de l’exercici
d’explotacions i activitats econòmiques per societats i entitats jurídiques, seran exigibles a
qui els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat.

Article 5è. BASE IMPOSABLE
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 punts 1 i 2 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.
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A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
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 instal·lacions propietat de l’empresa.
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.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
Altres ingressos derivats de la facturació realitzada 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.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les
empreses poden 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 productes financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, 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.
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Article 6è. TIPUS I QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a
l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 7è. ACREDITAMENT DE LA TAXA
1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari
per a la prestació del subministrament o servei.
2. Quan la utilització privativa o els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu
comprendrà l’any natural.

Article 8è. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. S’estableix amb caràcter general, el règim d’autoliquidació.
2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es realitzen al
llarg de diversos exercicis, les companyies subministradores o prestadores dels serveis
hauran de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaracióliquidació resum corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici
immediatament anterior.
La declaració presentada a l’Ajuntament es referirà als subministraments efectuats en el
terme municipal i especificarà 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.
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, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al
titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article
5.2 de la present Ordenança.
4. Quan es presenti declaració d’ingressos bruts sense determinació de la quota,
l’Ajuntament practicarà liquidació que tindrà el caràcter de provisional. Aquesta liquidació
es notificarà als interessats, i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de
pagament voluntari previstos a l’article 20.2 del Reglament General de Recaptació.
5. La presentació de les declaracions-liquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article originarà la liquidació de recàrrec d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei General Tributaria.
6. Independentment de la declaració-liquidació resum anual que s’ha de presentar en el
terminis fixat a l’apartat 4 d’aquest article, durant l’exercici corrent i amb la periodicitat que
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es pacti es presentarà autoliquidacions o declaracions-liquidacions , a compte de
l’esmentada liquidació final.
Article 9è. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els art. 181 i següents de la Llei
General Tributària i al que disposa l’OOFF d’inspecció d’aquest Corporació.
ARTICLE 10è -VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener
del 2008 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 86/152

4.2. ORDENANÇA FISCAL núm. 20 reguladora de la TAXA PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC
Article 1r. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola, en
concordança amb l’establert en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i de conformitat amb el disposat en l’article 57 amb relació a
l’article 20.3 lletres f, g, j, l, n i s del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant,
TRLRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local.
Article 2n. Fet imposable

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local amb:
1. Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues (art. 20.3.g TRLRHL).
2. Elements constructius tancats o oberts i/o instal·lacions (art. 20.3.j TRLRHL).
3. Taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa
(art. 20.3.l TRLRHL).
4. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions d’ús públic local,
així com indústries del carrer i ambulants (art. 20.3.n TRLRHL).
5. Ocupació de la via pública, amb independència del titular de la via, així com dels
espais públics, oberts o tancats, per rodatges, gravació de films, espots publicitaris o
sessions fotogràfiques d’anuncis promocionals (art. 20.3.n TRLRHL).
6. Instal·lació d’anuncis en el sòl de domini públic local (art. 20.3.s TRLRHL).
2.2. També constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’edificis i instal·lacions
municipals.
Article 3r. Subjectes passius
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Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments que constitueixen el fet
imposable d’aquestes taxes, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4t. Responsables tributaris
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques determinades com a tals als articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
4.2. Seran responsables subsidiaris del deute tributaris les persones i entitats que determina
la Llei general tributària als articles 41 i 43.

Article 5è. Quota tributària
5.1. La quota tributària a satisfer per la taxa d’utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local s’obté de l’aplicació del següent quadre de tarifes:
Concepte
Quota tributària
1. Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
0,04 € m2/dia
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (art.
20.3.g TRLRHL)
2. Elements constructius tancats o oberts i/o instal·lacions (art.
20.3.j TRLRHL)

3,00 € m2/any

3. Taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs,
amb finalitat lucrativa (art. 20.3.l TRLRHL):

Per taules i cadires de restaurants a la via pública

20,00 € m2/any

Per taules i cadires de bars a la via pública

12,00 € m2/any

Per barres i taulells de bars a la via pública

210,35 €

4. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions d’ús públic local, així com indústries del carrer i
ambulants (art. 20.3.n TRLRHL).
Parades per a fires

Parades del mercat setmanal
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Parades del mercat
5. Ocupació de la via pública, amb independència del titular de
la via, així com dels espais públics, oberts o tancats, per la
gravació per rodatges, gravació de films, espots publicitaris o
sessions fotogràfiques d’anuncis promocionals (art. 20.3.n
TRLRHL)

2,00 € m. lineal/dia
360,00 €/dia

6. Instal·lació d’anuncis en el sòl de domini públic local (art.
20.3.s TRLRHL)

50,00 € al m2/any

5.2 La quota tributària a satisfer per la taxa d’utilització d’edificis i instal·lacions
municipals s’obté de l’aplicació del següent quadre de tarifes:
1. Pavelló poliesportiu
UTILITZACIÓ ESPORTIVA
Entitats esportives federades
Competició esportiva federada
Equips de lleure, i entitats locals
Entitats esportives i entitats comarcals
Bàdminton/Tennis. Persones del municipi
Bàdminton/Tennis. Persones fora municipi
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
Entitats locals (activitat gratuïta)
Entitats no locals (activitat gratuïta)
Entitats locals (activitats amb entrada)
Entitats no locals (activitats amb entrada)
Muntatge i desmuntatge (màxim tres dies)
EMPRESES I PARTICULARS
Grups vinculats a empreses locals
Grups vinculats a empreses no locals
Muntatge i desmuntatge (màxim tres dies)

Tarifa
15,00 €/hora
0,00 €/hora
20,00 €/hora
27,00 €/hora
5.75€/h i persona
7.25 €/h i persona

Fiança
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €/dia
100,00 €/dia
100,00 €/dia
250,00 €/dia
25,00 €/dia

200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
0,00 €

40€/h-300,00 €/dia
65€/h-500,00 €/dia
100,00 €/dia

300,00 €
500,00 €
0,00 €

UTILITZACIÓ CAMP DE FUTBOL
Entitats esportives federades

Tarifa
20,00 €/hora

UTILITZACIÓ PISTA DE PÀDEL
Dues parelles (4 persones) majors de 16 anys
Una parella (2 persones) majors de 16 anys
Una o dues parelles (2 o 4 persones) de 16 anys o menys

Tarifa
12,00 €/hora
6,00 €/hora
4,00 €/hora
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ALTRES
Servei de calefacció de la pista poliesportiva

Tarifa
6,00 €/hora

2. Sala d’actes del Centre cívic de Santa Pau
Utilització de la Sala d’actes del Centre cívic
de Santa Pau
1 hora/dia
2 hores/dia
3 hores/dia
4 hores/dia
5 hores/dia
6 hores/dia
Tot el dia
Entitats sense ànim de lucre
Entitats locals (activitat gratuïta)
Entitats no locals (activitat gratuïta)
Entitats locals (activitats amb entrada)
Entitats no locals (activitats amb entrada)
Empreses i particulars
Grups vinculats a empreses locals
Grups vinculats a empreses no locals

Tarifa

Fiança

6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
40,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,00 €
40,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €/dia

0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,00 €

50,00 €/dia
65,00 €/dia

40,00 €
40,00 €

Servei de calefacció
Servei de calefacció per cada hora d’utilització de la sala

Tarifa
2,00 €/hora

3. Sala polivalent del centre cívic de Can Blanc
Utilització de la Sala polivalent del Centre
cívic de Can Blanc
1 hora/dia
2 hores/dia
3 hores/dia
4 hores/dia
5 hores/dia
6 hores/dia
Tot el dia
Entitats sense ànim de lucre
Entitats locals (activitat gratuïta)
Entitats no locals (activitat gratuïta)
Entitats locals (activitats amb entrada)
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6,00 €
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25,00 €
25,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Entitats no locals (activitats amb entrada)
Empreses i particulars
Grups vinculats a empreses locals
Grups vinculats a empreses no locals

35,00 €/dia

25,00 €

35,00 €/dia
45,00 €/dia

25,00 €
25,00 €

Servei de calefacció
Servei de calefacció per cada hora d’utilització de la sala

Tarifa
2,00 €/hora

4. Sala del local social de Sant Pere i Santa Agnès
Utilització de la Sala del local social de Sant
Pere i Santa Agnès
1 hora/dia
2 hores/dia
3 hores/dia
4 hores/dia
5 hores/dia
6 hores/dia
Tot el dia
Entitats sense ànim de lucre
Entitats locals (activitat gratuïta)
Entitats no locals (activitat gratuïta)
Entitats locals (activitats amb entrada)
Entitats no locals (activitats amb entrada)
Empreses i particulars
Grups vinculats a empreses locals
Grups vinculats a empreses no locals

Tarifa

Fiança

6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
40,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,00 €
40,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €/dia

0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,00 €

50,00 €/dia
65,00 €/dia

40,00 €
40,00 €

Servei de calefacció
Servei de calefacció per cada hora d’utilització de la sala

Tarifa
2,00 €/hora

Article 6è. Exempcions i bonificacions
6.1. L’Estat, la Comunitat Autònoma de Catalunya i les Entitats locals no estaran obligats
al pagament de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a
la defensa nacional, conforme l’establert a l’article 21.2 del text refós de la Llei reguladora
d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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6.2. Les activitats d’interès públic municipal de caire social, cultural, esportiu, promoció
econòmica o turística gaudiran d’una bonificació de fins el 100% de la quota tributària, quan
així es declari per decret d’Alcaldia.

Article 7è. Meritació
7.1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
7.2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
a partir de la corresponent autoliquidació, en el moment en que es presenti la sol·licitud
d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments
especials regulats en aquesta Ordenança.
7.3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
7.4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en l’ocupació.
7.5. No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades
per empreses explotadores de serveis de subministrament, d’interès general que tributen
segons el previst a l’Ordenança fiscal núm. 19.

Article 8è. Règim de liquidació i ingrés
8.1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular
una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació
en el municipi. En aquests casos la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
8.2. En els casos que estigui previst, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. En
aquests casos, l’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el
pagament de la taxa.
8.3. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran
sol·licitar la devolució de l’import ingressat.
8.4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que
realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària en el termini d’un
mes comptat des de la data en què es coneix la variació.
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Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.

Disposició addicional única
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 la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
Disposició final única
La present Ordenança fiscal que va ser aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària
núm. 2016/4, celebrada el dia 19 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2017 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Maria Puigdemont i Viñals
Secretària interventora tresorera

Santa Pau, 25 de novembre de 2016
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4.3. ORDENANÇA FISCAL núm. 21 reguladora de la TAXA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE CAMINS PÚBLICS

PER LA

Article 1r - FONAMENT LEGAL
De coformitat amb l’article 106 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 41 i concordants de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
s’estableix el preu públic d’utilització lucrativa de camins públics dintre del terme municipal
de Santa Pau.
Article 2n - OBJECTE
La utilització de camins públics dintre del terme municipal de Santa Pau amb finalitat
lucrativa, de qualsevol vehicle de tracció mecànica o animal, i així com els aprofitaments
especials d’extracció i càrrega i de materials.
Article 3r – FET IMPOSABLE
La utliització i aprofitament assenyalats i els concordants arranjaments dels camins
esmentats.
Article 4t – SUBJECTES PASSIUS OBLIGATS
Estaran obligadament i s’escau obligats al pagament:
a) Les persones naturals o jurídiques titulars de la corresponent autorització
municipal.
b) Les persones o entitats en quin benefici o per quin compte es verifiqui l’activitat.
c) Tots aquells que naturalment realitzin l’activitat en el transport.

Article 5è – UNITATS DE TRANSPORT
La unitat de transport estarà determinada de la següent manera:
a) Pels aprofitaments especials d’extracció i càrrega i descàrrega de materials
sotmesos a control mitjançant fulls volants.
b) Per transport de persones per plaques de distintiu municipal.
Article 6è – TARIFES
Les tarifes estaran determinades per:
a) Per cada full volant de transport ............................................................1,20 €
b) Per cada placa de distintiu municipal ..................................................150,00 €
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Article 7è - NORMES DE GESTIÓ
7.1 Les activitats subjectes a gravamen no podran efectuar-se sense prèvia autorització i
abonament pels drets corresponents. Es justificarà mitjançant rebut expedit per
l’encarregat de la nova recaptació.
7.2 Es consideren drets no satisfets aquelles quotes que no hagi pogut fer-se efectives pel
procediment d’apressament pel qual la declaració es formalitzarà l’oportú expedient
d’acord amb el que es preveu al Reglament vigent General de Recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de 1990. El seu
període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança que consta de 8 articles va ser aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 1989 i definitivament el dia 18
de novembre de 1989.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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4.4. ORDENANÇA FISCAL núm. 22 reguladora de la TAXA PER ENTRADA
DE VEHICLES I RESERVES
Article 1r - FONAMENT I NATURALESA
En base a l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local,
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20 del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix les taxes pels aprofitaments especials de la via
pública objecte d’aquesta ordenança.

Article 2n - FET IMPOSABLE
Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen, o
encara que no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència.
1. Entrada de vehicles a edificis o terrenys des de la via pública, sempre que el vial sigui
pavimentat i amb independència de si hi ha o no altres entrades al mateix edifici , terreny i
fins i tot local. Tanmateix, amb independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb
placa de gual (art. 20.3-h del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals)
2. Les reserves de la via pública per aparcaments exclusius (art.20-3-h del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals)
3. Les reserves de la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies (art. 20-3-h del
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals)

Article 3r – OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
1. L’obligació de contribuir neix:
1.1 En el supòsit d’entrades de vehicles.
Des del moment que hi ha la possibilitat de l’aprofitament (accés rodat a la finca), encara
que la finca no estigui donada d’alta a l’IBI.
1.2 En el supòsit de reserves:
* Des que es realitza l’aprofitament (encara que no hi hagi llicència concedida).
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* Des que existeix la possibilitat d’efectuar l’aprofitament (des que s’ha concedit la
llicència).
2. El període impositiu comprèn l’any natural i el meritament és:
2.1 Per les entrades de vehicles:
El dia 1 de gener. La quota és irreduïble.
2.2 Per les reserves d’aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega exclusiva .
* En el moment d’efectuar-se la concessió, en els supòsits de nova alta.
* El dia 1 de gener, en els supòsits de meritament periòdic. La quota és irreduïble.

Article 4t - SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de les taxes per entrades de vehicles i reserves les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que:
a) Gaudeixen de l’aprofitament (entrades de vehicles).
b) Són titulars de la respectiva llicència municipal d’aprofitament (reserves).
En el supòsit d’aprofitament especial per entrades de vehicles des de la via pública, tindrà
la condició de substitut del contribuent el propietari de la finca o local a què doni accés
l’entrada de vehicles, el qual podrà repercutir, en tot cas, la quota corresponent sobre el
respectiu beneficiari.

Article 5è - RESPONSABLES TRIBUTARIS
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles 41 i
43.
Article 6è – CATEGORIES DELS CARRERS O POLÍGONS
1. Als efectes previstos per a l’aplicació de la tarifa de l’annex, les vies públiques
d’aquest municipin es classifiquen en 3 categories.
2. Annex a aquesta ordenança hi figura un índex alfabètic de les vies públiques
d’aquest municipi on s’hi expressa la categoria que els correspon a cada una.
3. Les vies públiques que apareguin en l’índex alfabètic es consideraran d’última
categoria, i mantindran aquesta qualificació fins l’1 de gener de l’any següent en
què el ple de la corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en
l’índex alfabètic de vies públiques.
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4. Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o
més vies públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.

Article 7è - QUOTA TRIBUTÀRIA-ANNEX
Tarifa primera.
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat
dins d’un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que
formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen l’aparcament de vehicles que no
siguin propietat d’algun membre de la comunitat.
Tarifa
1) Entrada de vehicles en edificis particulars
a) Entrada de vehicles nucli antic ................................................................ 6,01 €
b) Entrada de vehicles a dreta i esquerra de la carretera ..............................21,04 €
c) Part nova ...............................................................................................15,03 €
2) Entrada de vehicles en edificis comunitaris, locals destinats a vehicles de transport o
pupillatge i locals industrials.......................................................................... 35,00 €
Placa de gual .................................................................................................... 7,00 €

Article8è - NORMES DE GESTIÓ
1.Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels periódes naturals de temps, assenyalats en
els epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar
el dipòsit previ a què es refereix l’article següent i formular una declaració adjuntant un
plànol detallat de l’aprofitament i de la seva situació dins del municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben
diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi havia, aquestes es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin.
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si
s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat.
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5. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre
l’interessat no presenti la declaració de baixa.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural
següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació
de continuar pagant el preu públic.

Article 9è - INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de
la Llei general tributària i legislació complementària.
Article 10è - VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2008 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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5. CONTRIBUCIONS ESPECIALS
5.1. ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL
Article 1r - FONAMENT I NATURALESA
1. Aquesta ordenança fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en
relació amb el 4.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 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya; 15 i següents del R.D. 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 inclosos, del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE
Article 2n - 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 a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció
serà independent del fet que unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes
passius.

Article 3r - 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 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 la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués
assumit.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 100/152

c) Els que es realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris,
amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals, encara que siguin realitzades o establertes per:
a) Organismes autònoms municipals o societats 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 serveis per raó de les quals haguessin estat establertes i
exigides.

Article 4t - 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:
Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d’aigua, de
xarxes de clavegueram i desguàs d’aigües residuals.
Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d’energia elèctrica.
Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i pavimentades,
i també la modificació de les rasants.
Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
Per l’establiment i l’ampliació del servei d’extinció d’incendis.
Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per al regatge de finques.
Per a la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d’aigües per a l’abastament.
Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.
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.
Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.
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.
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.
Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis
municipals.
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CAPÍTOL III - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5è - 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 al R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui, en els casos a què es refereix l'apartat anterior, es considerin amb dret a un
benefici fiscal ho faran constar així davant l'Ajuntament, amb menció expressa del
precepte en què considerin emparat el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribucions Especials, les quotes que
haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, si escau, l'import de les bonificacions, no
podran ser objecte de distribució entre la resta dels subjectes passius.
CAPÍTOL IV - SUBJECTES PASSIUS
Article 6è - CONSIDERACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions Especials les
persones físiques i jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 35.4 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:
a) A les Contribucions Especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) A les Contribucions Especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o les seves entitats
titulars.
c) A 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) A les Contribucions Especials per a construcció de galeries subterrànies, les
empreses subministradores que hagin d'utilitzar-les.

Article 7è - CONTRIBUENTS
1. Sens perjudici d'allò que disposa l'apartat 3 de l'article 11 d’aquesta 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
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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. Si no es fes així, s'entendria com a acceptat que es liquidés i notifiqués una
única quota, de la distribució de la qual se n'ocuparia la mateixa Comunitat.
CAPÍTOL V - BASE IMPOSABLE
Article 8è - 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 parcials, 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 que es tractés 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 instal·lacions, 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 a les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al
crèdit per finançar la porció no coberta per Contribucions Especials o la cobertura
d'aquestes en cas de fraccionament general, durant l'execució de l'obra.
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 prendria el cost real a efectes del càlcul de les
quotes definitives corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c. d’aquesta ordenança, o
de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix
l'apartat 2.b. del mateix article, la base imposable de les Contribucions Especials es
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin
imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas,
es respectarà el límit del 90 per 100 a què es refereix 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, Generalitat o de qualsevol altra persona o
entitat pública o privada.
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6. Donat cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les
Contribucions Especials atorgués 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 destinaria primerament, a compensar la seva quota, i l’excés, si n’hi hagués,
s’aplicaria a reduir, a prorrata, la quota de la resta dels subjectes passius.

Article 9è - 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, sense perjudici del que resulti de la liquidació
definitiva de l'obra, que constituirà en cada cas la base imposable de la Contribució
Especial de què 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 els interessos públics
i privats que concorrin a l’obra o servei de què es tracti.
CAPÍTOL VI - QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 10è - BASES DE REPARTIMENT
1. La base imposable de les Contribucions Especials es repartirà entre els subjectes
passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a
les següents regles:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, a través de qualsevol
funció matemàtica, 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 traslladaria als exercicis successius fins la seva
total amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 6-d) d’aquesta ordenança, l'import total
de les Contribucions Especials serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin
d'utilitzar-les partint de l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total,
encara que no les usin immediatament.

Article 11è - ALTRES BASES DE REPARTIMENT
1. Tota l’àrea de realització de les obres o d'instal·lació o ampliació del servei segons
delimitació establerta a l’acord d’imposició intervindrà de manera homogènia amb vista al
còmput de mòduls tributaris, i no es tindrà en compte per tant el diferent cost o grau de
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benefici o utilitat que poguessin tenir els diferents trams integrants de l’obra, a menys que
el mateix acord d’imposició ja hagués qualificat a tots o alguns d’ells com a zona amb un
grau de benefici diferenciat i per tant objecte d’un tractament individualitzat a tots els
efectes.
2. Donat cas que l'import total de les Contribucions Especials es repartís tenint en compte
els metres lineals de façana dels immobles, s'entendria 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 blocs aïllats, fos quina fos la seva situació respecte de la via
pública que delimités aquella illa i fos objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud de la
façana s’amidarà, en aquests 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 sigui presumible per una finca o conjunt de finques, afectades per una contribució
especial, un benefici inferior o superior al de la resta de les parcel·les beneficiades per
l’obra o servei, l'Ajuntament en l'acord d'ordenació podrà quantificar aquest benefici,
assenyalant el corresponent coeficient reductor o multiplicador. Caldrà en tot cas que
s’adjunti a l’expedient l’informe tècnic justificatiu.
CAPÍTOL VII - MERITAMENT
Article 12è - MERITAMENT
1. Les Contribucions Especials es meritaran en el moment en què les obres s'hagin
executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, el
meritament es produiria per cada un dels subjectes passius des que s'haguessin executat
les corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sens 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 podrà
exigir-se 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 del meritament 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 5 d’aquesta ordenança, encara que a 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 hagi pagat les quotes de conformitat amb allò que disposa l'apartat 2
d’aquest article. Quan a la persona que figuri com a subjecte passiu a l'acord concret
d'ordenació li hagi estat notificat així, i 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 del meritament, estarà obligada a donar compte a
l'Administració municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d'un mes des de la
data d'aquesta transmissió, i , si no ho fes, aquesta Administració podria 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

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 105/152

individualitzades definitives, i s'efectuaran les liquidacions que procedeixin compensant
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 de què
es tracti.
5. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data del meritament del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspon, l'Ajuntament practicaria d'ofici la pertinent
devolució.

CAPÍTOL VIII - FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS
Article 13è - FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LES QUOTES
1. Un cop determinada la quota que s’ha de satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, i s’ha de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, aval bancari o una altra garantia
suficient a satisfacció de la Corporació.
2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant
amb l'import total del deute tributari que li correspongui.
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 seva part pendent de pagament i
també dels interessos vençuts. Aleshores es podrà cancel·lar la garantia constituïda.

CAPÍTOL IX - IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article 14è - IMPOSICIÓ
L'exacció de les Contribucions Especials necessitarà la prèvia adopció per l'Ajuntament de
l'acord d'imposició en cada cas concret.
Article 15è - 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 podrà executar-se fins que se
n’hagi aprovat l'ordenació concreta.
2. L'acord d'ordenació serà d'inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost
previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiats i els criteris de
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repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en la resta de qüestions a aquesta
ordenança de contribucions especials.
3. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de Contribucions Especials, i determinades
les quotes que cal satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte
passiu si aquest o el seu domicili són coneguts, i, si no, a traves d'edictes. Els interessats
podran formular recurs de reposició 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 16è - COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENS LOCALS
1. Quan l'Ajuntament col·labori amb d’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 pel que fa als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) La gestió i recaptació de les CEM es farà per l’entitat encarregada de la realització
de les obres o de l’establiment o ampliació dels serveis, sens 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,
quedaria sense efecte l'actuació comuna, i adoptarien separadament cadascuna d'elles
les decisions que procedissin.

Article 17è - DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS
Posat 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 mateixa delegació,
sens perjudici del que preveu l'article 132 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
CAPÍTOL X - COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Article 18è - COL·LABORACIÓ CIUTADANA
1. Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en Associació Administrativa
de Contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, i
es comprometran 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.
També es podran celebrar convenis amb associacions de contribuents o amb contribuents
aïllats, en virtut que els particulars avancin el total import de l'obra i l'Ajuntament reconegui
l’aportació que ha d’abonar en exercicis posteriors.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en Associacions
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Administratives de Contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació
de les Contribucions Especials.
3. 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. En
aquest cas els acords seran obligatoris per a tots els contribuents.
CAPÍTOL XI - RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
Article 19è - RECAPTACIÓ
Per a la recaptació de les Contribucions Especials es procedirà segons el que estableixen
les Ordenances generals de gestió i recaptació, RGR i disposicions complementàries.

Article 20è - INFRACCIONS I SANCIONS
1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions
que corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a les Ordenances
generals de gestió i inspecció.
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 21è - REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicarà
l’ordenança general de gestió, la d'inspecció i la de recaptació, la Llei general tributària i
les disposicions que les desenvolupin i complementin.
CAPÍTOL XIII - VIGÈNCIA
Article 22è - VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2009 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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6. PREUS PÚBLICS
6.1. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
Article 1r - FONAMENT LEGAL
1. Aquesta reglamentació s'estableix d'acord amb el que disposa a l’article 4.b) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; articles 6-1 i 8-1-b) de la Llei
8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, art 116 del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i disposició addicional 2a de la Llei 8/89, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar a les especialitats aplicables en aquest municipi
els preus públics que escaiguin, segons el que preveuen els articles 41 al 48, ambdós
inclosos, de l'esmentat del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n - CONCEPTE
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat
local, sempre que concorrin les circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no
es considera voluntària la sol·licitud o 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 sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel servei privat, estigui o no establerta la reserva a favor del
sector públic conforme a la normativa vigent.

Article 3r – NO SUBJECCIÓ
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i
per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 4t – OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L’obligació de pagar el preu públic neix:
a) Des que s’inicia la prestació del servei.
b) Des que es realitza l’activitat.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 109/152

Article 5è – SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficien de la prestació de
serveis o de la realització d’ activitats.
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6.2. ORDENANÇA reguladora del PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS
TURÍSTIQUES EN BÉNS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB FINALITAT
LUCRATIVA
Article 1r. OBJECTE
L’objecte d’aquesta ordenança és: a) regular les activitats turístiques de vehicles
d’arrossegament animal o de tracció mecànica que utilitzin els béns de domini públic local
del terme municipal de Santa Pau, amb finalitat lucrativa i b) establir un preu públic per
aquesta explotació.
Article 2n.CONCEPTE
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en concordança amb els articless 41 a) i 117 de la Llei 39/1998, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic anual per cada 6
vehicles de tracció animal i per cada vehicle de tracció mecànica, ambdós amb revisions
anuals del 10 %, per a la utilització especial de béns de domini públic local amb finalitat
turística lucrativa.

Article 3r. SUBJECTES PASSIUS
Com a subjectes passius estaran obligats al pagament del preu públic i a complir les
condicions establertes per la present ordenança les persones físiques o jurídiques
sol·licitants de llicència o autorització demanial o les que estiguin obligades a la seva
sol·licitud.

Article 4t. CONDICIONS
Aquest Ajuntament fa especial reserva de les facultats que li atorguen les disposicions
legals vigents respecte a l’autorització demanial de les activitats turístiques regulades per
la present ordenança, essent considerada per la present ordenança, essent considerada
condició genèrica i la dedicació al servei turístic de Santa Pau i condicions específiques
les següents:
a) Tots els vehicles d’arrossegament animal o de tracció mecànica han de portar
l’anagrama de Santa Pau.
b) Respecte a la informació relacionada amb els serveis, s’inclourà informació
complementària del municipi de Santa Pau i en la promoció de fires i edició de
fulletons d’aquests serveis també s’ha d’incloure l’anagrama de Santa Pau.
c) Aquests vehicles tindran l’obligació d’oferir com a mínim quatre vegades a l’any –
les quatre estacions- el servei gratuït pel que es refereix als infants de l’escola i els
jubilats del Centre Cívic.
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d) Els vehicles tindran reserva especial de servei gratuït a disposició de l’Ajuntament
per a les persones degudament justificades per l’Alcaldia com a compromisos
protocolaris l’objectiu del qual sigui millor l’oferta turística del municipi.

Article 5è AUTORITZACIONS
El domini públic municipal és regulat per la present ordenança com objecte d’ús especial,
excloent de la utilització turística amb finalitat lucrativa del mateix als subjectes que no
hagin obtingut autorització demanial per a l’explotació que es tracta.

Article 6è. HORARIS I TARIFES
Per tal de garantir l’eficàcia d’aquesta activitat d’interès general els subjectes passius
autoritzats per l’explotació hauran de complir les condicions de l’activitat, que regulen la
diària prestació del servei amb vehicles revisats per una comissió municipal i que
circularan per les rutes de domini públic marcades per l’Ajuntament, amb horari i les
tarifes que s’estableixi reglamentàriament.

Article 7è. RESPONSABILITATS
Els serveis regulats per la present ordenança hauran de disposar d’una pòlissa de
responsabilitat civil per a cobrir tot risc, restant l’Ajuntament exempt de qualsevol
responsabilitat administrativa subsidiària en els danys a tercers.
Article 8è. INFRACCIONS
Serà infracció lleu l’incompliment de les condicions considerades per l’article 6è, d’aquesta
ordenança, així com els perjudicis ocasionats a un usuari per negligència en la prestació
del servei. La infracció serà considerada de greu si no es posen els mitjans necessaris per
evitar la reiteració de la causa i d’acord amb la naturalesa dels perjudicis ocasionats a
l’usuari.

Article 9è. SANCIONS
Les infraccions serna sancionades d’acord amb els principis de la potestat sancionadora i
del procediment sancionador en base a les disposicions generals establerts per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, amb
aplicació del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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Article 10è. VIGÈNCIA
Aquesta ordenança aprovada pel ple en sessió de 19 de març de 1998, comença a regir
l’endemà de la seva publicació al BOP. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o denegació expressa.
Tarifa demanial:
Increment anual de l’IPC

3.309,40 €

Santa Pau, 15 de desembre de 2011
L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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6.3. ORDENANÇA reguladora del PREU PÚBLIC PER L’ACCÉS AL SERVEI
DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Article 1r.- OBJECTE
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les activitats que tingui com objectiu donar
accés públic als serveis de comunicacions electròniques.
Article 2n.- COMPLIMENT
Estan obligades al compliment d’aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques
sol·licitants d’autorització demanial amb aquest objecte.

Article 3r.- AUTORITZACIONS
Aquest Ajuntament fa especial reserva de les facultats que li atorguen les disposicions
legals vigents respecte a l’autorització demanial a activitats regulades per la present
ordenança, essent considerada condició genèrica per a l’atorgament haver obtingut
llicència de la Comissió de Mercat de Telecomunicacions per operar l’espai públic català.
Article 4t.- CONDICIONS
El domini públic municipal és regulat per aquesta ordenança com objecte d’un ús especial,
excloent els subjectes que no hagin obtingut autorització demanial per aquest objecte.
Article 5è.- GARANTIES
Per tal de garantir l’eficiència d’aquesta activitat d’interès general els subjectes passius
hauran de complir les condicions establertes pel Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Article 6è.- TARIFES
Les tarifes del servei seran les acceptades expressant per l’Ajuntament, així com les
condicions d’atenció als usuaris i la gestió del servei, que seran objecte de contracte de
caràcter administratiu.
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Article 7è.- RESPONSABILITATS
Els serveis públics per la present ordenança hauran de disposar d’una pòlissa de
responsabilitat civil per cobrir tot risc, restant l’Ajuntament exempt de qualsevol
responsabilitat administrativa subsidiària en el cas de danys a tercers.

Article 8è.- INFRACCIONS
Serà infracció lleu l’incompliment de les condicions objecte d’aquesta ordenança, així com
els perjudicis ocasionats a un usuari per negligència en la prestació del servei.
La infracció serà considerada greu si no es posen els mitjans necessaris per evitar la
reiteració de la causa, i d’acord amb la naturalesa dels perjudicis ocasionats.

Article 9è.- SANCIONS
Les infraccions seran sancionades d’acord amb els principis de la potestat sancionadora i
del procediment basat en les disposicions establertes per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques, amb aplicació del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador als àmbits de competència
de la Generalitat de Catalunya.

Article 10è.- VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de data 14 de juliol de 2008, començarà a regir
l’endemà de la seva publicació al BOP. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació de manera expressa.

Santa Pau, 15 de desembre de 2011

L’INTERVENTOR

EL REGIDOR D’HISENDA
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6.4. ORDENANÇA reguladora del PREU PÚBLIC PEL PRÉSTEC DE
MATERIAL DEL CENTRE CÍVIC I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU, AIXÍ COM
PER LA VENDA DE MATERIAL A L’OFICINA DE TURISME
Article 1r. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola, en
concordança amb l’establert en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i de conformitat amb el disposat en l’article 41 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic
pel préstec de material del centre cívic i del pavelló poliesportiu, així com per la venda de
material a l’oficina de turisme.
Article 2n. Objecte del preu públic
2.1. Constitueix objecte d’aquest preu públic el préstec, a instància de part, del següent
material del centre cívic i del pavelló poliesportiu: taules, cadires, equip de so i música.
El préstec d’aquest material s’entendrà subjecte a les disponibilitats de l’Ajuntament.
Tindran prioritat, en primer lloc, els actes organitzats per l’Ajuntament, en segon lloc, les
entitats municipals i associacions sense ànim de lucre i, finalment, els particulars.
S’atendran les sol·licituds per rigorós ordre de presentació.
2.2. També constitueix objecte d’aquest preu públic la venda de material a l’oficina de
turisme.

Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin el préstec del
material en benefici seu o d’altri.

Article 4t. Import del preu públic i del dipòsit

L’import dels preus públics i les fiances a abonar són els següents:
1. Pel préstec de material:
Concepte
1. Taules
2. Cadires
3. Equip de música i so
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Dipòsit
0,00 €
0,00 €
20,00 €

Preu públic
2,00 € taula/dia
0,50 € cadira/dia
50,00 €/dia
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1. Per la venda de material:
Concepte
1. Llibre: “Santa Pau” *
2. Llibre: “Les notaries de la Garrotxa”

Preu públic
20,00 €/unitat
20,00 €

* El preu de venda d’un llibre per la seva posterior venda (a 20,00 €), amb un mínim de 10 llibres,
és de 15 €/unitat.

Article 5è. Naixement de l’obligació de pagament
5.1. L’obligació de pagar l’import del preu públic i de constituir el dipòsit neix en el moment
de la sol·licitud del préstec de material.
5.2. La quantitat ingressada en concepte de dipòsit es retorna en el moment en què es
retorni el material prestat en bon estat.
Article 6è. Exempcions en el pagament del preu i en la constitució del dipòsit
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic municipal no es
cobrarà cap import pel préstec de material però sí s’exigirà la constitució del dipòsit, si es
considera oportú.
Article 7è. Gestió
7.1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació, amb carácter general.
7.2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el préstec de
material no s’hagi pogut realizar, procedirà la devolució de l’import corresponent.
7.3. Els deutes per preus públics podarn exigir-se per pocediment administratiu de
constrenyiment.
Disposició addicional única
1. En tot allò que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les
normes de l’Ordenança general reguladora de preus públics i les disposicions que, si
escau, es dictin per a la seva aplicació.
2. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
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facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
Disposició final única
La present Ordenança que va ser aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària,
celebrada el dia 19 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

Maria Puigdemont i Viñals
Secretària interventora tresorera

Santa Pau, 25 de novembre de 2016
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6.5 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE LA VENDA D’ENTRADES
DEL FESTIVAL MUSICAL DESCAMPAT.
Article 1r. FONAMENT LEGAL I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola, en
concordança amb l’establert a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el disposat a l’article 41 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals (en endavant, TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic
per la venda d’entrades del festival musical Descampat.
Article 2n. OBJECTE DEL PREU PÚBLIC
Constitueix objecte d’aquest preu públic l’entrada al festival musical Descampat.
Article 3r. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin assistir al festival
musical Descampat.
Article 4t. IMPORT DEL PREU PÚBLIC
El preu de l’entrada del festival serà de 10 euros. En el cas d’adquirir l’entrada de forma
anticipada (amb anterioritat a les 36 hores prèvies a la celebració del festival musical) el
preu serà de 8 euros.
Article 5è. NAIXAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L’obligació de pagar l’import del preu públic neix en el moment de la sol·licitud de l’entrada
per assistir al festival.
Article 6è. EXEMPCIONS EN EL PAGAMENT DEL PREU
Els membres de l’associació adjudicatària de la gestió del bar estaran exempts de pagar
el preu de l’entrada.
Article 7è. GESTIÓ
7.1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació, amb caràcter general.
7.2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament no s’hagi pogut celebrar el
festival musical es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
7.3. Els deutes per preus públics podran exigir-se per procediment administratiu de
constrenyiment.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
1. En tot allò que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les
normes de l’Ordenança general reguladora de preus públics i les disposicions que, si
escau, es dictin per a la seva aplicació.
2. Els preceptes d’aquesta Ordenança 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 la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta ordenança començarà a regir l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província.
Marta Ferrer i Lladó
Secretària interventora
Santa Pau, 7 d’agost de 2017
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7.1 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS
I INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC
TÍTOL I. NORMES GENERALS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança fiscal general es dicta a l'empara de les disposicions contingudes als
articles 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LRBRL), els articles 11, 12.2, 15.3 i 127 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant,
TRLRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària (en endavant, LGT) i s’ha de considerar part integrant de les
Ordenances fiscals municipals i dels reglaments interiors que es puguin dictar relatius a la
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i ingressos municipals de dret públic.
El seu objecte és el desenvolupament d’allò previst a la LGT, així com en les seves
normes de desenvolupament, en aquells aspectes referents als procediments tributaris i
no tributaris portats a terme per aquest Ajuntament, així com regular aquells aspectes
comuns a les diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
Article 2. Àmbit d’aplicació
La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels tributs i ingressos municipals de dret
públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament de Santa Pau, conforme als
principis de residència efectiva i territorialitat.
Mitjançant resolució de l’alcaldia es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores
de la present ordenança.
Quan l’Ajuntament de Santa Pau hagi delegat la gestió i/o recaptació dels ingressos en la
Diputació de Girona o altres organismes competents, les actuacions d’aquests es regirà
per la seva normativa i específicament per l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic i reglaments aplicables.
Respecte l’àmbit temporal s’estarà al que disposin els acords d’imposició, complertes les
condicions de publicitat pertinents. En tot cas, tant els tributs com els preus públics es
consideraran vigents mentre no es produeixi acord de derogació o modificació expressa.
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT
Article 3. Aspectes generals
La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a
la informació administrativa.
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S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions
dels ciutadans amb l’Ajuntament.
Article 4. Informació i assistència tributària
L’ajuntament promourà i facilitarà als obligats tributaris el compliment de les seves
obligacions i l’exercici dels seus drets, posant a la seva disposició serveis d’informació i
assistència tributària.
Les ordenances fiscals, un resum de les exempcions i bonificacions, el calendari fiscal i
els principals tràmits relacionats amb la gestió tributària es publicaran a la pàgina web
municipal: www.santapau.cat.
Els serveis d’atenció al ciutadà i de gestió tributària facilitaran als obligats l’exercici dels
seus drets i compliment de
les
seves
obligacions mitjançant la
confecció
d’autoliquidacions i comunicació de dades. La revisió i verificació d’aquests models es
verificarà i signarà per l’obligat, si aquest ho estima oportú.
Article 5. Comunicacions informatives i consultes tributàries
En l’àmbit de les seves funcions, els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els
contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la
normativa tributària.
Les sol·licituds d’informació tributària, qualsevol que sigui el mitjà pel que es formulin, es
respondran d’igual forma a la presentada. En tots els casos es demanarà la identificació
de l’interessat, els antecedents i circumstàncies del cas i els dubtes que li susciti la
normativa tributària aplicable.
Les sol·licituds d’informació tributària formulades per escrit es contestaran en el termini
màxim de sis mesos des de la presentació. La competència per respondre aquestes
consultes correspon a l’alcalde/ssa o l’òrgan que tingui atribuïda la competència, a partir
de l’informe del secretari interventor.
Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà
identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
Si s’actua mitjançant representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la LGT. En tot cas, es presumirà concedida la
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres
obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i
aquelles objecte de consulta
Article 6. Accés a arxius
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Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques (en endavant, LPAC) i a la LGT.
Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada
especificant els documents que es desitja consultar. La consulta haurà de ser sol·licitada
per l’interessat i no podrà afectar interessos de tercers o la intimitat d’altres persones.
Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós se sol·licitarà informe als serveis
jurídics.
La petició de còpies haurà de realitzar-se per escrit. L’obtenció de còpies facilitades per
l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició i reproducció
de documents i es facilitaran en el tràmit d’audiència o en d’alegacions posterior a la
proposta per resoldre. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número
dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent.
D’acord amb l’article 95 de la LGT les dades de transcendència tributaria tenen caràcter
reservat i no es poden cedir ni comunicar a tercers, excepte que la cessió estigui
expressament prevista per Llei. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells
documents que figurant a l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat
d’altres persones.
Article 7. Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat
Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els
antecedents d’aquesta.
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la
resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per altres
administracions o per l’interessat.
Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors
aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit
de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la LGT.
En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis
previstos en la LGT i en els reglaments de desenvolupament. Amb caràcter general, el
termini d’audiència serà entre 10 i 15 diees.
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari
tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.
Article 8. Registres
Els escrits adreçats a l’Ajuntament es podran presentar:
a) En el registre general municipal
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b) En qualsevol registre de l’administració estatal o autonòmica, i també de la local si, en
aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni
c) En les oficines de Correus
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger
A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució, s’entendrà data de
presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.
Article 9. Còmput de terminis
Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén
que són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell
en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de
venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà
que el termini finalitza l’últim dia del mes.
Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què
tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què es
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada en el Registre municipal.
Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de
terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests.
Article 10. Tramitació d’expedients
Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el
corresponent rebut; s’admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.
Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es
requerirà l’interessat, perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li
indicarà que, si no ho fa, s’arxivaran les actuacions i se’l tindrà per desistit de la seva
petició.
Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos
sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’administració, es produirà la
caducitat del procediment.
Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar
per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la
notificació del corresponent acte.
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Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit que correspongui continuant amb el procediment;
d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es
produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es doni per
transcorregut el termini.
S’ordenarà l’acumulació de procediment dels expedients que entre si guardin una identitat
substancial o íntima connexió.
La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple.
Article 11. Obligació de resoldre
L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest
deure de resoldre expressament en els procediments relatius a l’exercici de deures que
només han de ser objecte de comunicació per l’obligat tributari i en els casos que es
produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o
el desistiment dels interessats.
El termini màxim de duració dels procediments serà de sis mesos, excepte que la
normativa aplicable fixi un termini diferent.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu,
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar.
Article 12. Òrgans competents
La competència per a la realització de tots aquells actes no atribuïts específicament per
aquesta ordenança o la normativa vigent a altres òrgans municipals, correspondrà a
l’alcalde/ssa-president/a.
L’alcalde/ssa-president/a podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de
resolucions administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la
delegació.
TÍTOL II. NORMES DE GESTIÓ
CAPÍTOL I. GESTIÓ DE TRIBUTS
Article 13. Procediments de gestió tributària
Són procediments de gestió tributària, entre d’altres, els següents:
a)
El
procediment de
devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o
comunicació de dades.
b) El procediment iniciat mitjançant declaració.
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c) El procediment de verificació de dades.
d) El procediment de comprovació de valors.
e) El procediment de comprovació limitada.
Article 14. Procediment de devolució
El procediment de devolució s’iniciarà mitjançant la presentació d’una autoliquidació de la
qual resulti quantitat a retornar, mitjançant la presentació d’una sol·licitud de devolució o
mitjançant la presentació d’una comunicació de dades.
Quan de la presentació d’una autoliquidació resulti una quantitat a retornar, el termini per
efectuar la devolució començarà a comptar des de l’acabament del termini previst per a la
presentació de l’autoliquidació o bé a partir de la presentació de l’autoliquidació
extemporània.
Quan el procediment de devolució s’iniciï mitjançant la presentació d’una
sol·licitud davant l’Ajuntament o, tractant-se d’obligats tributaris que no tinguin obligació de
presentar autoliquidació, mitjançant la presentació d’una comunicació de dades, el termini
per practicar la devolució començarà a comptar des de la presentació de la sol·licitud o
des de la finalització del termini previst per a la presentació de la comunicació de dades.
El procediment de devolució acaba per l’acord en què es reconegui la devolució
sol·licitada, per caducitat o per l’inici d’un procediment de verificació de dades, de
comprovació limitada o d’inspecció.
El fet d’haver-se acordat la devolució no impedeix la posterior comprovació de l’obligació
tributària mitjançant els procediments de comprovació o investigació.
Quan es tracti d’una devolució d’ingressos indeguts, es liquidaran a favor de l’obligat
tributari, interessos de demora en els termes establerts a l’article 32.2 de la LGT. No
obstant això, quan es tracti d’una devolució derivada de la normativa d’un tribut, es
liquidaran interessos de demora a favor de l’obligat tributari d’acord amb allò previst a
l’article 31 de la LGT i a l’article 125 del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (Reial Decret 1065/2007).
Article 15. Procediment iniciat mitjançant declaració
Quan l’ordenança fiscal de cada tribut així ho estableixi, la gestió del mateix s’iniciarà
mitjançant la presentació d’una declaració per l’obligat tributari en què manifesti la
realització del fet imposable i comuniqui les dades necessàries perquè l’Ajuntament
quantifiqui l’obligació tributària mitjançant la pràctica d’una liquidació provisional.
El procediment iniciat mitjançant declaració tributària presentada per l’obligat tributari
acaba per liquidació provisional o per caducitat, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
iniciar de nou aquest procediment dins el termini de prescripció.
Article 16. Procediment de verificació de dades
El procediment de verificació de dades podrà iniciar-se en els següents supòsits:
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a) Quan la declaració o autoliquidació presentades incorrin en defectes formals o
errors aritmètics.
b) Quan les dades declarades no coincideixin amb les contingudes en altres declaracions
del mateix obligat tributari o amb les que obrin en poder de l'Administració.
c) Quan es requereixi l’aclariment o justificació d’alguna dada relativa a la declaració o
autoliquidació presentada, sempre que no faci referència al desenvolupament d’activitats
econòmiques.
d) Quan s’apreciï una aplicació indeguda de la normativa que resulti patent de la mateixa
declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb la mateixa.
Aquest procediment es podrà iniciar mitjançant la notificació de la proposta de liquidació
quan l’Ajuntament disposi de les dades suficients per a formular-la, i, en altres
casos, mitjançant requeriment de l’Administració per què l’obligat tributari aclareixi o
justifiqui les discrepàncies observades o les dades relatives a la seva declaració o
autoliquidació.
El procediment de verificació de dades finalitzarà d’alguna de les següents formes:
a) Per resolució en la que s’indiqui que no procedeix la pràctica de liquidació provisional o
en la qual es corregeixin els defectes observats.
b) Per liquidació provisional, que haurà d’ésser en tot cas motivada amb referència
succinta als fets i fonaments de dret que s’hagin tingut en compte a la mateixa.
c) Per la subsanació, aclariment o justificació de la discrepància de la dada
objecte del requeriment per part de l’obligat tributari, fent constar aquestes circumstàncies
en diligència.
d) Per caducitat, una vegada transcorregut el termini regulat en l’article 104 de la LGT
sense haver-se notificat liquidació provisional, sens perjudici que l’Ajuntament
municipal també
pugui iniciar de nou aquest procediment dins del termini de prescripció.
e) Per l’inici d’un procediment de comprovació de verificació de dades.
La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l’objecte de la mateixa.
Article 17. Procediment de comprovació de valors
L’Administració tributària municipal podrà procedir a la comprovació del valor de les
rendes, productes, béns i altres elements determinants de l’obligació tributària d’acord
amb els mitjans assenyalats en l’article 57è de la LGT. Els interessats podran promoure la
taxació pericial contradictòria, en correcció d’aquests mitjans de comprovació fiscal de
valors, en la forma establerta en l’article 135è de la LGT.
Article 18. Procediment de comprovació limitada
En aquest procediment, l’Administració únicament podrà realitzar les actuacions següents
de comprovació:
a) Examen de les dades consignades pels obligats tributaris en les seves declaracions i
dels justificants presentats o que es requereixin.
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b) Examen de les dades i antecedents en poder de l’Ajuntament que posin de manifest la
realització del fet imposable o del pressupòsit d’una obligació tributària, o l’existència
d’elements determinants d’aquesta obligació no declarats o diferents dels declarats
per l’obligat tributari.
c) Examen dels llibres, registres i altres documents exigits per la normativa tributària o
qualsevol altre de caràcter oficial, amb excepció de la comptabilitat mercantil, com també
de les factures
o documents justificatius de les operacions incloses en els esmentats llibres,
registres i documents.
d) Requeriments a tercers per tal que aportin la informació que estan obligats a
subministrar, excepte informació sobre moviments financers.
Les actuacions de comprovació limitada s’iniciaran d’ofici per acord de l’òrgan competent.
L’inici de les actuacions de comprovació limitada s’haurà de notificar als obligats tributaris
mitjançant comunicació que haurà d’expressar la seva naturalesa i abast i els informarà
dels seus drets i obligacions en el decurs d’aquestes actuacions.
Quan les dades en poder de l’Ajuntament siguin suficients per formular la proposta de
liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d’aquesta proposta.
El procediment de comprovació limitada finalitzarà:
a) Per resolució expressa que inclourà la liquidació provisional o, en el seu cas,
manifestació expressa de la improcedència de regularitzar la situació tributària com a
conseqüència de la comprovació realitzada. L’Administració no podrà efectuar una nova
regularització en relació amb el mateix objecte comprovat, excepte quan en un
procediment de comprovació limitada o d’inspecció posterior es descobreixin fets o
circumstàncies noves que resultin d’actuacions distintes de les realitzades i especificades
en la resolució.
b) Per caducitat, transcorregut el termini de sis mesos des de l’inici sense notificació de
la resolució expressa. En aquest cas, l’Administració podrà iniciar novament aquest
procediment dintre del termini de prescripció.
c) Per l’inici d’un procediment inspector que inclogui l’objecte de la comprovació limitada.
Article 19. Padrons
Les exaccions que recaiguin sobre fets imposables amb venciment periòdic, es
liquidaran per padrons, exceptuant les noves altes i variacions, prèvies a la inclusió en
padró, que es farà mitjançant liquidació individualitzada, sempre que no s’hagi establert el
procediment d’autoliquidació.
Els padrons es confeccionaran, per l’òrgan competent en materia de gestió tributària,
anualment, o amb la periodicitat establerta en l’ordenança fiscal de cada tribut, a partir del
padró de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les modificacions derivades de la variació
de tarifes aprovades en l’ordenança fiscal corresponent, així com la resta d’incidències
que fossin conegudes per l’Ajuntament.
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Els padrons i les liquidacions incorporades en els mateixos s’aprovaran per l’Alcaldia i
s’exposaran al públic el període de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la web municipal produint els efectes de notificació
col·lectiva de les liquidacions.
Els obligats tributaris podran examinar les dades contingudes en els padrons en el termini
de vint dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte de notificació
col·lectiva i podran presentar, si s’escau, el corresponent recurs de reposició en el termini
d’un mes a partir del dia següent a la finalització del període d’exposició pública.
Un cop notificada l’alta en el padró corresponent, les successives liquidacions
tributaries es notificaran col·lectivament mitjançant edictes.
Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la Llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 de la
LGT.
Article 20. Calendari fiscal
Mitjançant resolució de l’Alcaldia s’aprobarà anualment un calendari fiscal dels tributs de
caràcter períodic abans que conclogui el primer trimestre de l’any.
El caldendari es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i a la web municipal.
El càrrec dels rebuts domiciliats és realitzarà 10 dies abans de finalitzar el període de
cobrament que no serà inferior a 2 mesos.
L’anunci del calendari ha de contenir l’advertiment que, un cop finalitzat el termini d’ingrés,
els deutes seran exigits per la via de constrenyiment, amb exigència dels recàrrecs,
interessos i si escau les costes que procedeixin.
Article 21. Declaracions
L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l’existència de fets imposables que
originen l'acreditament dels tributs municipals. Sense perjudici d’això, els subjectes
passius estan obligats a presentar les declaracions previstes en la normativa de cada
tribut.
La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració.
La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme
el que estableix l’article 192 de la LGT.
Article 22. Autoliquidacions
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L’autoliquidació és una declaració en la qual l’obligat tributari, a més de comunicar a
l’Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut
informatiu, realitza per si mateix les operacions de qualificació i quantificació necessàries,
incloses, amb caràcter provisional, les bonificacions que s’escaiguin, per a determinar i
ingressar l’import del deute tributari o, si s’escau, determinar la quantitat que resulti a
retornar o a compensar.
En les ordenances específiques de cada tribut podrà establir-se el règim d’autoliquidació.
Les autoliquidacions s’ajustaran als models normalitzats, a les quals s’acompanyaran els
documents establerts per a la realització de les oportunes comprovacions.
Els obligats tributaris vindran obligats a presentar l’autoliquidació i a ingressar el seu
import en els terminis establerts en la normativa de cada tribut.
L’autoliquidació presentada per l’obligat tributari podrà ser objecte de verificació i
comprovació. L’Administració girarà, si escau, una liquidació complementària d’acord amb
les dades consignades en la declaració, els documents que l’acompanyen i els
antecedents que li constin.
En cas que el subjecte passiu hagi incorregut en una infracció tributària, s’instruirà
l’expedient sancionador corresponent.
En cas que el contribuent, mitjançant l’autoliquidació, hagi ingressat una quota superior a
la que escaigui, l'Ajuntament procedirà a la devolució d’ingressos indeguts.
En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l’ordenança particular estableixi el
contrari, el pagament de l’autoliquidació comportarà l’alta en el registre, el padró o la
matrícula corresponent, i tindrà els efectes de notificació.
Les autoliquidacions no podran ser objecte d’ajornament ni fraccionament.
Article 23. Recàrrecs d’extemporaneïtat
Si la presentació de la declaració o autoliquidació s’efectua, sense
requeriment previ de l’administració, dins dels 3, 6 o 12 mesos següents a la finalització
del termini establert per a la seva presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec del 5, 10 o 15
per cent respectivament, sobre l’import a ingressar resultant de l’autoliquidació o sobre
l’import de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies, amb exclusió de les
sancions que haguessin pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la
presentació de la declaració o autoliquidació.
Si la presentació de la declaració o autoliquidació s’efectua després dels 12 mesos
següents al venciment del termini legal per a fer-ho, amb exclusió de les sancions, el
recàrrec serà del 20 per cent i s’exigiran interessos de demora pel període transcorregut
des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini
establert per a la presentació fins al moment en què la declaració o autoliquidació
s’hagi presentat.
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La manca d’ingrés en els terminis establerts en la normativa reguladora del tribut del
deute tributari que resultaria de l’autoliquidació constitueix una infracció tributària tipificada
a l’article 191 de la LGT, que es qualificarà i sancionarà, segons disposa l’esmentat
article.
La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugi practicar la liquidació d’aquest impost constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la LGT, que es qualificarà i sancionarà, segons
disposa l’esmentat article.
Article 24. Liquidacions tributàries
En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions tributàries quan, no havent-se
establert l’autoliquidació, per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin
originar l’obligació de contribuir o s’hagin produït modificacions en els elements essencials
del tribut, en el cas de tributs de venciment periòdic, o quan l’Ajuntament tingui
coneixement de l’existència del fet imposable, en el cas de tributs de venciment no
periòdic.
En el cas que, havent-se establert el sistema d’autoliquidació, no es presenti la
reglamentària declaració en el termini previst, o les dades declarades siguin
incorrectes, procedirà practicar liquidació d’ofici.
Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Ajuntament
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per
tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions, podrà
practicar-se liquidació provisional.
Quan sobre un mateix fet imposable pugui recaure l’exacció de diferents tributs, es podrà
exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant una liquidació única,
en la que constaran separadament els diferents conceptes que inclogui.
Les liquidacions tributaries a què es refereixen els punts anteriors tindran caràcter
provisional en tant no siguin comprovades mitjançant procediment inspector, les que la
normativa tributaria els hi atorgui aquest caràcter, o quan hagi transcorregut el termini de
4 anys.
Article 25. Beneficis fiscals
No es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats
Internacionals, així com els establerts en aquestes ordenances fiscals.
La concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions s’ajustarà a la
normativa específica de cada tribut, sense que en cap cas es pugui admetre l’analogia per
a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de les exempcions o bonificacions.
Tret de previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter
pregat, motiu pel qual aquests hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a
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l’Alcalde/ssa, que haurà d’anar acompanyada de la fonamentació que el sol·licitant
consideri suficient.
Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals de concessió
potestativa no tenir deutes en període executiu, llevat que es produeixi el pagament
d’aquest deute abans que el padró o liquidació del tribut pel qual es sol·licita el benefici
fiscal adquireixi fermesa o que aquest deute tingui concedit el corresponent ajornament o
fraccionament, que haurà d’estar al corrent de pagament o estigui vàlidament acordada la
seva suspensió.
Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la
qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui
lloc el meritament del tribut, amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. No
obstant això, quan el benefici hagi estat sol·licitat abans de què la liquidació corresponent
adquireixi fermesa, podrà ser concedit sempre que en la data de meritament del tribut
concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud no es produirà:
a) En el cas dels rebuts de cobrament periòdic per padró, fins que transcorri el termini
indicat en l’article 19 per a la interposició del recurs de reposició.
b) En el cas de les liquidacions tributaries, fins que no s’hagin impugnat mitjançant recurs
de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la seva notificació.
c)
En cas d’autoliquidacions, fins un mes després de la finalització del termini de
presentació.
Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en el moment
de practicar la liquidació, sempre que l’Ajuntament disposi de la informació acreditativa
dels requisits exigits per a gaudir-ne.
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que
es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
l’ordenança fiscal que resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació i, en tot
cas, el subjecte passiu reuneixi els requisits que s’estableixin per al seu gaudiment en
l’ordenança que li sigui d’aplicació. La quantia i abast del benefici fiscal serà, per a cada
exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del tribut per
l’exercici que es tracti.
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Article 26. Recursos administratius
Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es
reclama.

Ordenances Fiscals i Preus Públics de l’Ajuntament de Santa Pau 2018

Pàg. 132/152

El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptat des de la data d’interposició.
Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a què fa referència l’article 26.4 de
la LGT, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de resolució del recurs
de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva interposició, sense
que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la LGT, i en paritat amb el que preveu dita Llei
per a la resolució de les reclamacions econòmico- administratives.
Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a
la data de publicació de la seva aprovació definitiva.
Article 27. Revisió d’ofici
El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes
establerts a l’article 217 de la LGT.
El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se per acord de
l’òrgan que dictà l’acte o a instància de l’interessat.
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va
reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar.
Article 28. Declaració de lesivitat
En altres casos, diferents d’allò previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220
de la LGT, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els
declara lesius per al interès públic.
La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.
Article 29. Revocació d’actes
L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la Llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una
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situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. Sempre i quan no hagi
transcorregut el termini de prescripció.
Article 30. Rectificació d’errades
Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que
es va dictar l’acte objecte de rectificació.
Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei
competent formularà la proposta d’acord, que es notificarà a l’interessat, perquè pugui
formular al·legacions en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de la
notificació de la proposta. Quan la rectificació es realitzi en benefici dels interessats, es
podrà notificar directament la resolució del procediment.
CAPÍTOL III. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 31. Suspensió per interposició de recursos
La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l’acció administrativa per a la
cobrança llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què serà
indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de
demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment
en què se sol·licita la suspensió.
No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs
podrà suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
Si el motiu d’oposició es refereix a un acte censal d’un tribut de gestió compartida, no se
suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació per part de
l’Ajuntament. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal
i aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos
indeguts.
Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit
desestimatori es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari.
Quan de la resolució del recurs, es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu contra
una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute
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resultant, comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període
de suspensió, i concedir termini per efectuar el pagament en període voluntari.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reiniciarà o
suspendrà a resultes de la decisió que adopti l’òrgan judicial.
Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute
tributari resulti quantificable. En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir
el deute suspès.
Article 32. Altres supòsits de suspensió
Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini.
Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan
l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial,
no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment
de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns peribles, béns
en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de
forma expressa la seva alienació.
Article 33. Garanties
La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute
tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que puguin
originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en el moment
en què se sol·licita la suspensió.
Les garanties necessàries
exclusivament les següents:

per

tal

d’obtenir

la

suspensió

automàtica,

seran

a) Diner efectiu o valors públics.
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b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
c)
Per a deutes inferiors a 1.500 €, fiança personal i solidària prestada per dos
contribuents de la localitat de reconeguda solvència.
d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest
cas haurà de ser valorada per la intervenció municipal.
En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
CAPÍTOL IV. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
Article 34. Inici i tramitació de l’expedient
Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute.
L’inici de les diligències de devolució d’ingressos correspondrà a l’oficina gestora del
tribut, que les trametrà a la secció de Gestió tributària per a la seva tramitació
centralitzada, llevat en els supòsits de duplicitat de pagament, en què la tramitació
correspondrà a la Tresoreria municipal.
Podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després d’haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.
La devolució, si s’escau, s’ordenarà mitjançant transferència bancària al compte bancari
designat per l’interessat.
Article 35. Reintegrament del cost de les garanties
Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial,
s’iniciaran a instància de l’interessat.
Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament
que correspongui, seran les següents:
a)
Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.
b)
Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
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c)
Cost de les garanties el reintegrament de les quals se sol·licita, adjuntant com
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de
garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament
percebudes per formalització i manteniment de l’aval.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament,
podent optar per transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades
identificatives de l’entitat de crèdit o bancària o compensació en els termes previstos en el
Reglament general de recaptació (RGR).
Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies.
Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per
l’interessat, se li haurà de concedir audiència. Vistes les possibles al·legacions i
comprovat que els beneficiaris no són deutors a la hisenda municipal per deutes en
període executiu, es dictarà el corresponent acord administratiu, a partir de la proposta
formulada pel tresorer/a municipal.
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del dret de
reintegrament, es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al
reintegrament reconegut al contribuent.
Als efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de
la següent forma:
a) En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte
de comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval,
acreditades fins als trenta dies següents a la notificació a l’interessat de la corresponent
resolució i sentència.
b) En les hipoteques i penyora per les despeses derivades de la intervenció de fedatari
públic, despeses registrals, impostos derivats directament de la constitució de la
garantia i, si s’escau, de la cancel·lació i les derivades de la taxació o valoració
dels béns oferts en garantia
c)
En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable,
s’abonarà l’interes legal corresponent a les quantitats dipositades fins als trenta dies
següents a la
notificació a l’interessat de la corresponent resolució o sentència.
d) Quan l’Ajuntament o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les
anteriors, s’admetrà el reembossament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes
acreditades en què s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització,
manteniment i cancel·lació.
L’interessat haurà d’acreditar, en tot cas, la realització efectiva del pagament de les
mateixes.
TÍTOL III. GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
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Article 36. Altres crèdits no tributaris
L’Ajuntament és titular de crèdits de Dret públic.
Per al cobrament d’aquests crèdits, l’Ajuntament ostenta les prerrogatives establertes
legalment i podrà aplicar el procediment recaptatori fixat en el Reglament general de
recaptació; tot això en virtut d’allò previst en l’article 2.2 del TRLRHL, en relació amb el
que disposa la Llei general pressupostària, per a la realització dels drets de la hisenda
pública.
La recaptació dels ingressos de dret públic no tributaris es realitzarà segons allò previst en
el Reglament general de recaptació (Reial Decret 939/2005), llevat que la normativa
particular de l’ingrés reguli de forma diferent els terminis de pagament o altres aspectes
del procediment. En aquest cas, les actuacions de l’òrgan recaptatori s’ajustaran a allò
previst en les esmentades normes.
El pagament d’aquests ingressos es podrà realitzar en els llocs i terminis indicats en la
notificació de la liquidació.
El règim de recàrrecs i interessos aplicable en la recaptació dels ingressos de dret públic
no tributaris és comú al règim aplicat en la recaptació de tributs, llevat que la normativa de
gestió estableixi particularitats preceptives.
Contra els actes administratius d’aprovació de liquidacions per ingressos de dret públic no
tributaris es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia.
Article 37. Responsabilitats de particulars.
L’adjudicatari de la realització d’obres municipals que causi danys i perjudicis com a
conseqüència de la seva execució, o bé per demora en la seva conclusió, estarà obligat a
indemnitzar l’Ajuntament.
L’import de l’esmentada indemnització es restarà de la fiança definitiva que hagi constituït
el contractista i, si aquesta no cobreix la quantia de la responsabilitat, s’exaccionarà per la
via de constrenyiment la quantitat no coberta per la fiança.
El particular que causi danys en els béns d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva
reparació.
Quan les circumstàncies del dany o del bé afectat així ho aconsellin, serà l’Ajuntament
que procedeixi a efectuar les obres de reparació, traslladant a l’autor del dany l’import
satisfet.
Correspondrà als serveis tècnics municipals la valoració dels danys o desperfectes
produïts. L’Ajuntament notificarà als interessats de forma individualitzada la
corresponent proposta de liquidació i seguirà el procediment de recaptació establert a
l’article 41 d’aquesta ordenança.
Si el pagament no es realitza en període voluntari, s’exigirà per la via de constrenyiment.
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Article 38. Reintegraments
Si l’Ajuntament concedeix una subvenció finalista l’aplicació de la qual no hagués estat
correctament justificada, s’exigirà l’acreditament del destí de la mateixa. Una vegada
verificada la indeguda aplicació, total o parcial, es requerirà el reintegrament de la suma
no destinada a la finalitat per a la qual fou concedida. Si l’esmentat reintegrament no
tingués lloc en el termini assenyalat, podrà ser exigit per la via de constrenyiment.
En el supòsit de la realització d’un pagament indegut, es requerirà el preceptor que
reintegri el seu import en el termini que s’assenyali. En cas d’incompliment, en
reintegrament s’exigirà per la via de constrenyiment.
TÍTOL IV. RECAPTACIÓ CAPÍTOL
CAPÍTOL I. NORMES COMUNES
Article 39. Òrgans de recaptació
La dirección de la gestió recaptadora correspon a l’Alcalde o a qui delegi, tant en període
voluntari com executiu, correspon a la secció de Recaptació, sota la prefectura del
tresorer/a municipal.
Els ingressos realitzats a través d’aquests òrgans s’hauran d’organitzar de forma que es
garanteixi la integritat d’aquests fons, d’acord amb el decret de l’Alcaldia regulador i les
següents regles:
a) En tots els casos s’haurà de lliurar justificant de l’ingrés
b) Haurà de quedar constància de cada ingrés realitzat
c) L’òrgan o entitat autoritzada haurà de verificar la coincidència dels ingressos amb els
seus comprovants.
d) Els fons hauran d’ésser dipositats en comptes de titularitat municipal diàriament o en el
termini que s’estableixi, compatible amb criteris de bona gestió.
e) Mensualment es rendiran els comptes de la gestió realitzada mitjançant la presentació
d’una liquidació amb el detall dels ingressos realitzats, d’acord amb el model normalitzat
establert
per la tresoreria municipal.
Article 40. Entitats col·laboradores
Podran actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries i
caixes d’estalvi autoritzades per l’Ajuntament, amb els requisits i procediment establerts
en el Reglament general de recaptació.
Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació seran
les següents:
a) Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de
pagament de crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per l’Ajuntament
i el pagament tingui lloc en les dates establertes en aquest.
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b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits de titularitat municipal els
fons procedents de la recaptació realitzada.
c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de
pagament i transmissió diària pel mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la
recaptació efectuada durant aquell dia.
d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis reguladors.
Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar les seves actuacions a les
directrius contingudes a l’acord d’autorització, el qual podrà determinar la forma i
condicions de prestació del servei.
Article 41. Període de recaptació
El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants de liquidacions de notificació
individualitzada serà l’establert en l’article 62.2 de la LGT.
El període de cobrament establert pels tributs a liquidar mitjançant padró és el que
s’especifica a l’article 20 d’aquesta ordenança.
En cas de deutes per conceptes no tributaris, el termini regulat en l’apartat anterior
s’aplicarà sense perjudici dels terminis específics que puguin tenir establerts per les
normes en base a les quals s’exigeixin.
El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants d’una autoliquidació serà el
que estableixi la normativa de cada tribut o, si aquest hagués estat finalitzat, el dia
següent a la presentació de l’autoliquidació.
Al venciment dels terminis esmentats, pels deutes no satisfets s’iniciarà el període
executiu, la qual cosa determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la LGT i, si s’escau, de les
costes del procediment de constrenyiment.
Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes no satisfets s’efectuarà pel
procediment de constrenyiment, el qual s’iniciarà mitjançant la notificació de la providència
de constrenyiment.
Article 42. Lloc de pagament
L’ingrés dels deutes s’efectuarà, segons correspongui, en les oficines de la recaptació
municipal, en les caixes dels òrgans gestors i altres entitats autoritzades o en comptes
oberts a favor de l’Ajuntament en entitats col·laboradores.
Article 43. Mitjans de pagament
El pagament dels deutes tributaris en efectiu es farà per alguns dels mitjans següents:
a) Diner de curs legal.
b) Xec nominatiu a favor de l’Ajuntament, creuat i conformat o certificat per l’entitat
financera.
c) Domiciliació bancària.
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d) Transferència bancària als comptes oberts amb aquesta finalitat, únicament en els
supòsits prèviament autoritzats per l’Ajuntament.
g) Per Internet si ho regula l’ordenança fiscal específica del tribut.
e) Pagament a través d’entitats financeres col·laboradores en metàlic o mitjançant codi de
barres.
El pagament per Internet es farà amb targeta de crèdit o de dèbit, sense perjudici que
l’Ajuntament estableixi les condicions d’ús d’altres mitjans de pagament per via telemàtica,
en la mesura que el desenvolupament tecnològic ho permeti.
Els pagaments que s’hagin d’efectuar a través de les entitats col·laboradores en la
recaptació s’efectuaran en diner de curs legal o altres mitjans habituals en el tràfic bancari
a discreció i risc de l’entitat. En cap cas aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses que
es puguin ocasionar per la utilització de mitjans de pagament diferents del diner de curs
legal.
Article 44. Domiciliacions
Amb caràcter general, la domiciliació bancària serà la forma normal de pagament dels
tributs municipals de venciment periòdic.
La domiciliació s’ajustarà als següents requisits:
a) L’obligat al pagament podrà ordenar la domiciliació de rebuts en el compte del que és
titular o en el compte d’un altre titular que, no essent l’obligat, autoritzi el pagament.
b) Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins a 20 dies abans de la data
de cobrament dels rebuts domiciliats. Finalitzat aquest període la domiciliació produirà
efectes a partir de l’exercici o fracció següent.
c)
La domiciliació es podrà sol·licitar, modificar o anul·lar, omplint el corresponent
imprès:
1) A les oficines municipals o a les entitats col·laboradores amb la recaptació
municipal.
2) Per fax al núm. 972 680456
3) Per correu electrònic: ajuntament@santapau.cat
d)
Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o període que s’autoritza,
s’entendrà que la domiciliació és vàlida per a tots els deutes tributaris periòdics (de padró)
i en els successius períodes.
e) Els càrrecs dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats es realitzarà 10 dies abans
de la finalització del període de cobrança que en cap cas serà inferior a 2 mesos.
f) L’Ajuntament podrà anul·lar d’ofici la domiciliació bancària d’un contribuent en
cas de reiterades devolucions de rebuts, prèvia comunicació a l’interessat.
g) L’ordre de domiciliació bancària s’entendrà vàlida per període indefinit mentre
no sigui anul·lada per l’interessat o rebutjada per l’entitat de crèdit.
Els pagaments s’entendran realitzats en la data de càrrega en el compte de la
domiciliació, considerant-se justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de crèdit on es
trobi domiciliat el pagament.
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Si el contribuent considera que el càrrec és indegut i sol·licita la seva retrocessió, es
resoldrà la reclamació amb la màxima agilitat, i, en el cas que s’escaigui, es procedirà a la
devolució en el termini més breu possible.
Quan per motius no imputables a l’obligat al pagament no es realitzi el càrrec en compte
dels rebuts domiciliats o es realitzi fora de termini, no s’exigiran ni recàrrec, ni interessos
de demora.
L’Ajuntament procedirà a la recaptació dels rebuts domiciliats impagats per la via de
constrenyiment. L’impagament reiterat dels rebuts domiciliats originarà la baixa de la
domiciliació, prèvia comunicación a l’interessat.
Article 45. Justificants de pagament
Els justificants de pagament en efectiu seran, segons els casos:
a) Els rebuts.
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per la Recaptació municipal o altres
òrgans competents o per les entitats col·laboradores autoritzades per rebre el pagament.
c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document al qual s’atorgui expressament el caràcter de
justificant de pagament per l’Ajuntament i, en particular, els determinats per la normativa
reguladora dels ingressos per via telemàtica.
Article 46. Notificacions
La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la LGT, la normativa de
desenvolupament i, supletòriament, la LPACAP.
Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de resultar
infructuosos dos intents de lliurament personal, es deixarà a la bústia avis, perquè
l’interessat passi per la llista de Correus o a les oficines municipals a recollir la notificació
durant el termini de set dies naturals.
Quan la notificació no hagi estat rebuda personalment, se citarà a l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al BOE i en
la web municipal. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva,
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser
notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el
termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
En el supòsit que la notificació es faci mitjançant publicació d’anunci de
notificació
per compareixença, la referència que l’article 112 de la LGT fa a
l’Administració tributària corresponent a l’últim domicili fiscal conegut, s’entendrà feta al
tauler d’edictes de l’Ajuntament de l’últim domicili conegut del notificat, d’acord amb el que
disposa LPACAP.
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Article 47. Domicili fiscal
Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, als
efectes municipals, el domicili serà:
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. Tanmateix, quan les
persones físiques desenvolupin principalment activitats econòmiques es podrà considerar
com domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i
l’adreça de les activitats desenvolupades.
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix
l’article
35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en ell
estigui
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus negocis. En
altre cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o direcció.
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b).
Els obligats tributaris estan obligats a declarar el seu domicili fiscal i el canvi del
mateix a l’Ajuntament, així com a posar de manifest les incorreccions que poguessin
observar en les comunicacions dirigides des de l’Ajuntament. Mitjançant la compareixença
a les oficines de l’Ajuntament, també podrà designar un altre domicili, propi o del seu
representant, amb la finalitat de rebre-hi les notificacions administratives.
Per facilitar la màxima eficàcia en la distribució de les notificacions administratives, el
servei de Gestió tributaria efectuarà comprovacions massives i singulars en les variacions
declarades en el padró d’habitants, així com en les dades declarades pel subjecte passiu
davant l’Administració Tributària Estatal.
Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament abans del primer
acreditament del tribut posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 48. Obligació de pagament
El fet imposable és el pressupòsit que fixa la LGT, per configurar cada tribut o preu públic i
la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària.
En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts
b) Els successors
c) Els retenidors i obligats a fer ingressos a compte.
d) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
e) Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:
f) Els responsables solidaris
g) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
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Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d’un mateix deute, aquest
es podrà exigir íntegrament a qualsevol d’ells.
Article 49. Responsables solidaris i subsidiaris
En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les Lleis, quan hagi transcorregut
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se’n
podrà reclamar el pagament als responsables solidaris.
Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin 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 LGT, en
proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen
de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent,
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar,
les següents persones i entitats:
a) Les que siguin causats o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució
de la garantia, col·laborin o consenteixin en l’aixecament dels béns o drets embargats o
d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la
notificació de l’embargament, col·laborin o consenteixin en l’aixecament d’aquests.
Respondran subsidiàriament del deute tributari, 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:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i
de les sancions.
b) 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 adoptat acords o pres mesures causants de la
manca de pagament.
c) Els adquirents de béns afectes per Llei al pagament del deute tributari.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la LGT.
Article 50. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària
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La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa.
Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat al venciment del període
voluntari de pagament, es podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop
transcorregut l’esmentat període.
En altres casos, diferents dels referits a l’apartat anterior, en què procedeixi la declaració
de responsabilitat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el cap de la
secció de recaptació tramitarà el corresponent expedient per a l’exigència de
responsabilitat solidària. Es notificarà al responsable l’inici del període d’audiència, per
quinze dies, previ a la derivació de responsabilitat, a fi que els interessats puguin al·legar i
presentar les proves que estimin pertinents.
Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el deute no ha estat satisfet, es
proposarà a l’alcalde/ssa-president/a que dicti acte administratiu de derivació de
responsabilitat, en el qual se’n determinarà l’abast. Aquest acte serà notificat al
responsable amb l’expressió de:
a) Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost
de fet habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest pressupost.
b) Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el
qual haguessin de presentar-se i termini per interposar-los.
c) Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import exigit al responsable.
Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el
que preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només es podrà
revisar l’import de l’obligació del responsable.
Article 51. Successors en els deutes tributaris
A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a
l’adquisició de l’herència. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del
causant, encara que no estiguin liquidats. No es transmetran les sancions.
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.
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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. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol
supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.
Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la LGT, 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.
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 al límit
del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Article 52. Procediment de recaptació davant als successors
Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació
continuarà amb els seus hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la
constància de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del
pagament del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet
ús del dret de deliberar, se suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri
el termini concedit per això, durant el qual podrà sol·licitar de l’Ajuntament la relació
dels deutes tributaris pendents del causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el
procediment de recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se
contra els béns i drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre les actuacions amb
qui ostenti la seva administració o representació.
Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els
seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat jurídica.
Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els
destinataris dels seus béns i drets. L’Ajuntament podrà adreçar-se contra qualsevol dels
socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquells, simultània o
successivament, per requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents.
Article 53. Situació d’insolvència
Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de
recaptació perquè els deutors i els responsables, si n’hi ha, resulten insolvents i declarats
fallits.
A l’expedient s’ha de justificar la inexistència de béns o drets embargables o realitzables
dels deutors principals i dels responsables solidaris.
Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables solidaris,
s’investigarà l’existència de responsables subsidiaris. Si no hi ha responsables subsidiaris,
o si aquests responsables resulten fallits, el crèdit serà declarat incobrable per
l'Alcalde/ssa.
La declaració de crèdit incobrable no produeix immediatament l’extinció del deute, sinó
exclusivament la baixa provisional en els crèdits corresponents.
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La declaració de deutors fallits, en cas de persones físiques o jurídiques inscrites en el
Registre Mercantil, serà comunicada mitjançant una ordre de anotació al Registre a
l’efecte d’allò que estableix l’article 62è del Reglament general de recaptació. Aquest
Registre quedarà obligat a comunicar a l'Ajuntament qualsevol acte relatiu a l’entitat
deutora que sigui presentat a inscripció, a fi i efecte de fer possible la rehabilitació dels
crèdits declarats incobrables.
Si un deutor ha estat declarat fallit i no hi ha altres obligats que hagin de respondre del
deute, els crèdits que contra aquest deutor tinguin venciment posterior a la corresponent
declaració es consideraran vençuts i seran donats de baixa de la comptabilitat, per
referència a la declaració esmentada.
L’Ajuntament vigilarà per detectar la possible solvència sobrevinguda dels obligats al
pagament declarats fallits. En el cas que sobrevingui aquesta circumstància, i si no hi ha
prescripció dels deutes, es procedirà a la rehabilitació dels crèdits no cobrats. Per tant, es
tornarà a obrir el procediment de constrenyiment i es practicarà una nova liquidació dels
crèdits donats de baixa, a fi i efecte que siguin emesos els títols executius corresponents
en la mateixa situació de cobrament en què es trobaven en el moment de fer la declaració
de fallida.
L’alcaldia, d’acord amb criteris d’eficiència en la utilització dels recursos disponibles, podrà
determinar les actuacions concretes que s’hauran de tenir en compte per tal de justificar la
declaració de crèdit incobrable, i disposarà la no liquidació o, si escau, l’anul·lació i baixa
en la comptabilitat de les liquidacions, en consideració al seu origen i naturalesa i quan
resultin de deutes inferiors a la quantitat que s’estimi i fixi insuficient per a la cobertura del
cost de l’exacció i recaptació. En qualsevol cas, no s’emetran liquidacions amb una quota
tributària inferior a 6 €, excepte en els supòsits de liquidació d’interessos de demora, així
com de tots aquells ingressos que se satisfan de forma simultània a la sol·licitud del
servei.
Article 54. Recàrrecs i interessos de demora
En aquells casos que s’hagin produït errors imputables a l’Ajuntament, en el tractament de
les domiciliacions bancàries, manteniment d’adreces fiscals, defectes de notificació dels
deutes, errors materials en l’expedició de liquidacions, transferències efectuades dins
el termini de pagament voluntari i aquells rebuts que s’hagin inclòs erròniament en via
de constrenyiment, l’oficina de recaptació cobrarà els rebuts pendents sense recàrrecs ni
interessos de demora.
L’oficina de recaptació comunicarà cada mes al tresorer/a municipal una relació dels
rebuts cobrats sense recàrrec i interessos, que haurà de ser aprovada per l’alcaldia.
CAPÍTOL II. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES
Article 55. Competència i terminis
Es podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tributaris i demés de
naturalesa pública, d’acord amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la LGT.
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Un cop liquidat i notificat el deute, l'Ajuntament en pot ajornar o fraccionar el pagament,
fins al termini màxim de 30 mesos, després de la petició prèvia dels obligats, quan la seva
situació economico- financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus
deutes.
En aquells casos on no es requereixi garantia la norma general serà la modalitat de
fraccionament i no la d’ajornament.
En tot cas, les quantitats el pagament de les quals s’ajorni o fraccioni acreditaran l’interès
de demora. Això no obstant, quan es garanteixi el deute en la seva totalitat mitjançant un
aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant un certificat
d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal que correspongui
fins a la data del seu ingrés.
La concessió d’ajornaments i fraccionaments correspon a l’alcalde. Tanmateix, quan
l’import principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 18.000,00 €, la concessió
correspondrà al tresorer municipal.
Els criteris generals de concessió són els següents:
a) Els deutes d’import inferior a 1.500,00 €, es podran fraccionar per un termini màxim de
12 mesos.
b) Els deutes d’import comprès entre 1.500,01 € i 3.000,00 €, es podran fraccionar per
un termini màxim de 18 mesos.
c) Els deutes d’import comprès entre 3.000,01 € i 6.000,00 €, es podran fraccionar per un
termini màxim de 24 mesos.
d) Els deutes d’import superior a 6.000,01 €, es podran fraccionar per un termini màxim
de 30 mesos.
Només excepcionalment, es concedirà aplaçament o fraccionament de deutes per imports
inferiors a 200 €, o per períodes més llargs que els enumerats en el punt anterior.
Tanmateix, les quotes de fracció resultants hauran de ser d’un mínim de 50 €.
En el cas de deutes tributaris de venciment periòdic, l’ajornament o fraccionament no
podrà excedir de 12 mesos des de la fi del període voluntari de pagament. En cas que
s’acrediti, per part del subjecte passiu, la necessitat d’un període d’ajornament més llarg,
serà requisit indispensable la constitució de garantia, d’acord amb la LGT.
No es concedirà el fraccionament o ajornament a aquells contribuents que tinguin deutes
pendents de pagament en executiva, llevat que hagin estat objecte de
fraccionament o ajornament i estiguin al corrent de pagament.
En el cas de concessió, les fraccions es periodificaran en quotes mensuals o trimestrals
idèntiques, coincidint els venciments de les dates de pagament amb el dia 5 de cada mes.
Article 56. Sol·licitud
Les sol·licituds hauran de ser presentades dins dels terminis següents:
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a)
Deutes en període de cobrament voluntari, abans de la finalització del període
voluntari fixat per cadascun d’aquests.
b) Deutes en via executiva, en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació
dels béns embargats.
Les sol·licituds contindran necessàriament les dades següents:
a) Nom i cognom o raó social o denominació, NIF i domicili de l’obligat al pagament, i, en
el seu cas, de la persona que el representi, així com l’escriptura de constitució en el cas
de persones jurídiques.
b) Identificació del deute per al qual sol·licita l’ajornament o fraccionament de
pagament, indicant-ne l’import, el concepte, la data de termini d’ingrés i la seva referència.
c) Proposta de períodes i imports de l’ajornament
d) Causes que motiven la sol·licitud de l’ajornament o fraccionament e) Tipus de
garantia que s’ofereix
f)
Ordre de domiciliació bancària per efectuar el càrrec dels pagaments
Article 57. Garanties
El sol·licitant d’ajornament o fraccionament de deutes haurà de constituir a favor de
l’Ajuntament garantia en forma d’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució, que cobreixi l’import del deute i els
interessos de demora, més un 25 % de la suma d’ambdues partides. En la sol·licitud
s’haurà d’adjuntar proposta d’aval o compromís de l’entitat avaladora.
Quan es justifiqui que no és possible obtenir aquest aval o certificat, l’administració podrà,
d’acord amb allò establert en l’article 82 de la LGT, admetre altres garanties que
consisteixin en hipoteca, prenda, fiança personal i solidaria o altres que s’estimin
suficients.
L’Ajuntament dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de garanties quan l’import
principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 18.000,00 euros, el termini de
fraccionament no excedeixi d’un dels criteris generals de concessió i el sol·licitant es trobi
al corrent de pagament d’altres obligacions davant l’Ajuntament.
Excepcionalment, en el supòsit que el contribuent demostri de forma fefaent una escassa
capacitat econòmica o solvència patrimonial, es podrà tramitar la sol·licitud sense
garanties. En aquest cas, el sol·licitant haurà d’aportar:
a) Si es tracta d’una persona física, la declaració de l’impost sobre la renda de l’últim
exercici o l’acreditació de l’import del sou, pensió o rendiment d’activitats professionals, en
cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost.
b) Si es tracta d’una persona jurídica, la declaració de l’impost sobre societats de l’últim
exercici, així com l’escriptura de constitució de la societat i dades identificatives de
l’administrador de la
societat.
c)
En qualsevol cas, s’haurà de presentar la documentació que es requereixi per
l’administració municipal, així com l’autorització a l’Ajuntament per demanar
telemàticament a l’Agència tributària la certificació d’ingressos.
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L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar, o,
si escau, la dispensa d’aquesta obligació.
La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dels dos mesos següents al de la
notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la
garantia, restarà sense efecte l’acord de concessió, i el deute s’exigirà immediatament per
la via de constrenyiment amb els seus interessos i els recàrrecs corresponents del
període executiu, sempre que hagi conclòs el període reglamentari d’ingrés. Si
l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de
constrenyiment.
Article 58. Interessos per l’ajornament
No s’exigiran interessos de demora en els acords d’aplaçament o fraccionament en el
pagament que haguessin estat sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes
d’aquesta ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i
notificació col·lectiva i que el pagament total es produeixi en el mateix exercici que el del
seu meritament.
Els deutes ajornats o fraccionats que el pagament es produeixi en exercici diferent del que
s’efectua el meritament acreditaran, interessos de demora per tot el temps que duri
l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la LGT i
d’acord amb els següents criteris:
a) Ajornaments: es calcularà els interessos de demora sobre el deute ajornat pel temps
comprés entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit i el
seu import s’ingressarà conjuntament amb el deute ajornat.
b) Fraccionaments: es computaran els interessos acreditats per cada fracció des del
venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de
satisfer conjuntament amb aquesta fracció.
c)
En ambdós casos si l’ajornament o fraccionament ha estat sol·licitat en període
executiu la base pel càlcul d’interessos no inclourà el recàrrec de constrenyiment.
d) Denegacions: es liquidaran interessos de demora pel període transcorregut des del
venciment fins la data del pagament.
e) Desistiments: en cas de desistiment realitzat un cop finalitzat el termini d’ingrés en
voluntària, es liquidaran interessos de demora des de la data d’acabament del període
voluntari fins la data de pagament. En cas de desistiment, un cop vençut el període
voluntari, sense fer efectiu l'import del deute, s’iniciarà el procediment executiu.
L’interès de demora serà l’interès legal del diner vigent en el període en què aquest resulti
exigible, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat
estableixi un altre diferent. El tipus d’interès a aplicar serà el vigent en la data d’inici de
l'acreditament del deute, regularitzant-se, en el seu cas, pels fraccionaments o
ajornaments superiors a l’any, en el darrer ingrés.
Article 59. Efectes de la falta de pagament
En ajornaments sol·licitats en període voluntari, s’exigirà per via de constrenyiment el
deute ajornat i els interessos de demora amb el corresponent recàrrec. En cas de no ferse el pagament s’executarà la garantia. En cas d’inexistència o insuficiència de fiança, es
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continuarà el procediment de constrenyiment. En ajornaments sol·licitats en període
executiu, es procedirà a l’execució de la garantia i en cas de no existir o fos insuficient
se seguirà procediment de constrenyiment.
En fraccionaments sol·licitats en període voluntari s’expedirà certificació de descobert per
la fracció no pagada i els seus interessos En cas de no pagar la certificació esmentada
dins dels terminis establerts es consideraran per vençudes les fraccions pendents que
s’exigiran per procediment de constrenyiment. En fraccionaments sol·licitats en període
executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment per l’exacció de la totalitat del
deute pendent. En cas d’existir garantia s’executarà.
TÍTOL V. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
Article 60. Funcions de la inspecció de tributs
Constitueix la Inspecció de tributs, en l’àmbit de la competència de l’Ajuntament de Santa
Pau, la unitat administrativa, que dins de l’autonomia funcional i orgànica reglamentària, té
encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels diferents subjectes passius i
demés obligats tributaris, amb la finalitat de verificar l’exacte compliment de les seves
obligacions i deures amb la hisenda municipal, procedint en el seu cas, a la regularització
corresponent. Així mateix, la Inspecció de tributs podrà tenir encomanades altres funcions
de gestió tributària.
Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció tributària municipal i els documents en
els quals es formalitzin es regiran, de conformitat amb el que preveuen els articles 11 i 12
de la LRHL, per la LGT, i disposicions que la complementin i desenvolupin, entre altres, el
Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de
les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, per les normes
reguladores dels diferents tributs municipals i per la present Ordenança.
Article 61. Règim de sancions
Per al règim d’infraccions i sancions s’estarà al que disposa la LGT i les disposicions que
la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIONS FINALS
Article 62. Adaptació d’aquestes ordenances per modificacions legislatives.
Aquesta Ordenança fiscal general, així com la resta d’ordenances fiscals reguladores dels
tributs i preus públics municipals estan sotmeses a les modificacions que
s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i per la Llei que
acompanyi als esmentats pressupostos. Així mateix, els preceptes d’aquestes
ordenances que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent, i
aquells què 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 de què porten causa.
Article 63. Instruccions
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Per resolució de l’alcalde/ssa es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores
d’aquesta ordenança i de les ordenances reguladores dels tributs i preus públics
municipals, així com totes les instruccions que siguin necessàries per al seu
desenvolupament.

Article 64. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegre en el Butlletí
Oficial de la província una vegada hagi estat aprovada definitivament

Marta Ferrer Lladó
Secretària interventora
Santa Pau, 14 de febrer de 2018
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