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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
Article 1r. Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a que
es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits en l’apartat anterior per
l’ordre establert al mateix, determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats
previstes al mateix.
3. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa rústica, de béns immobles urbans i de
béns immobles de característiques especials els definits en les normes reguladores del
cadastre immobiliari.
Article 2n. Subjecte passiu
Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i així mateix les
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que tinguin
la titularitat d’un dret constitutiu del fet imposable, en els termes previstos en l’apartat 1 de
l’article 1 d’aquesta ordenança.
Article 3r. Responsables
1. En els supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, respondran
solidàriament del pagament de l’impost d’acord amb l’establert a l’article 35.6 de la Llei General
Tributària. En aquest sentit, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a qualsevol
dels obligats.
2. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels dret que constitueixin el fet
imposable de l’impost, els béns immobles quedaran afectes al pagament de la totalitat de la
quota tributària en els termes previstos a l’article 42 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Exempcions
1. Gaudeixen d'exempcions els béns següents:
a) Els que essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals estan
directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris.
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b) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
c) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l'explotació de les esmentades línies.
d) Els de naturalesa urbana i valor inferior a 601,01 euros.
e) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base imposable
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 2.000,00
euros.
g) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes a l'article 62.1 i 62.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
2. Les exempcions han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no
pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.
3. La concessió de l’exempció tindrà efectes pels anys posteriors i per l’any en curs a la
sol·licitud sempre que la petició es presenti abans de la finalització del període voluntari de
pagament . En cap cas tindrà efectes retroactius.
4. Estaran exempts els béns els quals siguin titulars dels centres sanitaris de titularitat pública,
sempre que estiguin directament afectats al compliment dels fins especificats dels referits
centres.
Article 5è. Bonificacions
1. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent en la quota de l’impost els immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat. El termini d’aplicació d’aquesta
bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s’iniciïn les obres fins
al posterior a la terminació de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
Per a gaudir de la bonificació establerta a l’apartat anterior, els interessats hauran d’haver
obtingut prèviament la preceptiva llicència d’obres i hauran d’adjuntar a la sol·licitud de
bonificació la següent documentació:
a.- Documentació acreditativa de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció que es
tracti, la qual es farà mitjançant certificació del Tècnic-Director competent de les mateixes,
visat pel Col·legi Professional.
b.- Documentació acreditativa de que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels Estatuts de
la Societat.
c.- Documentació acreditativa de que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de
l’immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat.
Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i tindrà efectes pels exercicis posteriors al de la seva
presentació.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’Impost sobre Béns Immobles les
vivendes de protecció oficial durant un termini de tres períodes impositius consecutius.
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Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i la sol·licitud s’haurà de presentar abans que hagin
transcorregut tres anys des de la data d’atorgament de la qualificació definitiva de vivenda de
protecció oficial, i tindrà efectes pels exercicis posteriors al de la seva presentació.
La present bonificació, a efectes de l’establert a l’article 73.2 tindrà caràcter d’obligatòria pels
exercicis bonificats durant els tres períodes impositius posteriors a la data de qualificació
definitiva i tindrà caràcter voluntari per la resta de períodes impositius que sigui aplicable la
bonificació. En cap cas els períodes impositius bonificats excediran de tres anys.
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la condició
de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de
l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat, sempre que
compleixin simultàniament les següents condicions:
-

-

l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 122.520 €
hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit o com a mínim els membres necessaris per tenir la condició de família
nombrosa
el subjecte passiu beneficiat ni cap altra membre de la unitat de convivència no podrà
constar com a titulars d’altres immobles destinats a habitatge
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.

La sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans
del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a
l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns
Immobles per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació
Aquesta bonificació també serà aplicable en el cas que el subjecte passiu conformi una unitat
de convivència, que es verificarà mitjançant les dades del padró d’habitants, amb altres
persones que a 1 de gener de l’any tinguin la consideració de família nombrosa encara que el
propi subjecte passiu no formi part dels membres del títol de família nombrosa. En aquest cas
s’haurà de verificar tots els requisits establerts en aquest apartat tant pel subjecte passiu com
pels membres del títol de familia nombrosa.
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en la quota
de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial o comercial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica
d. des de la data d’instal·lació, acreditada per la data del projecte d’instal·lació, fins a la
sol·licitud de bonificació no poden haver transcorregut més de tres anys.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació abans
del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici en curs i els
dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període voluntari de pagament
aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la presentació.
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A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Per a les instal·lacions d’energia elèctrica per aprofitament elèctric.
o Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
o Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
b. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud la següent documentació:
o Fotografia de la instal·lació
o Còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kw, o de la Memòria tècnica de
la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada i certificat
que acrediti que la instal·lació està en funcionament
5. S’estableixen, d’acord amb l’article 74.2. quàter 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, les següents
bonificacions de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles a favor d’immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del
treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació per majoria
simple i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, que s’haurà de presentar abans del 31
de desembre de l’any pel que es sol·licita la seva aplicació.
De conformitat amb l’article 74.2 quàter s’estableixen les següents bonificacions:
a. Bonificació del 50% pels immobles que estiguin inclosos en el projecte “locals amb vida” pel
lloguer d’espais per activitats econòmiques a preus assequibles per emprenedors i hagin
signat el corresponent conveni amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell abans del
dia 1 de gener de l’exercici . Serà requisit indispensable que l’immoble cadastral subjecte a
tributació per l’Impost sobre Béns Immobles correspongui en la seva totalitat al local
comercial inclòs en el projecte “locals amb vida”
b. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges que es realitzi activitat de lloguer i s’hagi
gestionat des de la borsa de lloguer social amb anterioritat a l’u de gener per part de l’Oficina
Municipal d’Habitatge. Caldrà que els habitatges bonificats tinguin una referència cadastral
individualitzada
c. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges dotacionals que es realitzi activitat de lloguer
social per a gent gran.
d. Bonificació del 60% en les quotes dels immobles on s’executin obres per noves activitats
econòmiques o ampliació de les existents durant els tres exercicis posteriors a la data del
certificat final d’obra sempre que l’immoble estigui situat en qualsevol dels següents sectors
urbanístics:
Pa 1.3
Ua 1.1
Ua 1.7
Pa 1.22
SUD 1.12
SUD 1.13
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Article 6è. Base imposable
Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, urbans o rústics. Aquest valor serà
l'actualitzat que resulti, en el seu cas de l'aplicació dels coeficients que fixin les successives
Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.
Article 7è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen a aplicar, d’acord amb l’article 72.3 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, serà el
0,6161 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana o de béns immobles de característiques
especials i el 0,90 % quan es tracti dels de naturalesa rústega.
Article 8è. Recàrrec sobre immobles d’ús residencial desocupats
1. S’exigirà als subjectes passius d’aquest impost un recàrrec del 50% de la quota líquida de
l’impost sobre béns immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter
permanent. Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per
l’Ajuntament, una vegada es constati la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte
administratiu declaratiu d’aquesta desocupació.
2. Aquest recàrrec només s’aplicarà quan els subjectes passius siguin titulars de més de cinc
immobles d’ús residencial. S’entendrà que un immoble està desocupat amb caràcter permanent
quan, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i la
Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, l'habitatge roman desocupat
permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.
A aquest efecte, són causes justificades:
a) El trasllat per raons laborals,
b) El canvi de domicili per una situació de dependència,
c) Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva
propietat.
d) Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g de la Llei
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de
justificar amb un informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que
l’habiliti com a projectista, director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació
residencial d’habitatges, que ha d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge
pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es
pot al·legar aquesta causa en un únic període impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici
sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant el primer.
e) Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta ordenança, estigui hipotecat amb
clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que
s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el subjecte passiu i
el creditor hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.
f) Que l’habitatge estigui ocupat il•legalment i el propietari hagi iniciat el tràmits judicials per
restablir la seva possessió.
g) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers
cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc
anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de
rehabilitació.
3. El còmput del període de dos anys s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a
disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap
causa que en justifiqui la desocupació. Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu hagi
estat titular de l’habitatge de manera continuada.
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4. En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè
l’habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra.
5. En tot cas, la declaració municipal com a immoble desocupat amb caràcter permanent
exigirà la prèvia audiència del subjecte passiu i l'acreditació per l'Ajuntament dels indicis de
desocupació. En aquest sentit els indicis de desocupació són:
- Que l’habitatge no hagi tingut consums d’aigua corrent per un període ininterromput de dos
anys (bé perquè es detecta consum 0 a la base facilitada pel gestor del servei, bé perquè no
disposa de comptador malgrat que fa més de dos anys que l’obra està finalitzada).
- Que a l’habitatge no hi hagi hagut persones empadronades durant un període ininterromput
de dos anys. S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol,
com el d’arrendament o qualsevol altre d’anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica
documentalment per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.
Article 9è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.
3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat,
tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen.
Article 10è. Normes de gestió de l'impost
1. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per
acollir-s'hi han d'ésser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal indicar, així
mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim.
2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a
valors-rebuts com les liquidacions per ingrés directe.
3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats només
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós -administratiu, en el termini d'un mes, a
comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.
4. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins
el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de
l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment,
sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestarne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.
El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any,
a través de les Bases d'Execució del Pressupost o per acord de la Junta de Govern Local.
Les liquidacions d'ingrés directe han d'ésser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament
General de Recaptació, que són:
a) Per les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes natural següent.
b) Per les notificades dins la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes natural
següent.
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Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s'obra la via de
constrenyiment i s'aplicaran els recàrrecs del període executiu.
5. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més del
recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de
demora computats al tipus vigent en la data de conclusió del període voluntari de cobrament i
durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual es fa efectiu.
6. Quan l’Ajuntament conegui de la conclusió d’obres, o altres alteracions, que originen una
modificació de valor cadastral, respecte al que figura en el seu padró, liquidarà l’IBI en la data
que la Gerència Territorial del Cadastre estableixi el nou valor cadastral. La liquidació de
l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per
aquests els compresos entre el següent a aquell en que van finalitzar les obres, o en que es va
produir l’alteració, que han originat la modificació de valor i el present exercici.
Article 11è. Gestió per delegació
Si l'Ajuntament delegava en la Diputació Provincial de Girona les facultats de gestió de l'impost
i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes a l'article anterior seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'administració delegada.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió de data 27 d’octubre de 1994, i modificada en
sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2021 i regirà
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
CAPÍTOL I
NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 1r.
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, estableix en el seu article 59.1 amb caràcter obligatori,
l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es regularà pels preceptes continguts en
aquesta ordenança.
Article 2n.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la
seva classe i categoria
Article 3r.
1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies
públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria .
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres
per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu
d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa, ni els remolcs o
semiremolcs amb càrrega útil no superior a 750 Kg.
CAPÍTOL II
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 4t.
1. Gaudiren d’exempció en l’impost els vehicles establerts a l’article 92.1 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, amb les següents particularitats:
1. Les ambulàncies per gaudir de l’exempció hauran d’aportar original i còpia del permís de
circulació del vehicle i de la fitxa de característiques tècniques.
2. Els vehicles, que no siguin ambulàncies, i estiguin destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts hauran de presentar original i còpia del permís de circulació, de la
fitxa de característiques tècniques, de la targeta de transport sanitari i certificat de la
destinació del vehicle expedit per l’organisme al qual estigui afecte.
3. Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu us exclusiu hauran de presentar
original i còpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques tècniques i de la
resolució oficial del grau de minusvalia. L’interessat haurà d’adjuntar a la seva sol·licitud
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declaració del titular discapacitat manifestant que no té reconeguda l’exempció per altre
vehicle de la seva propietat i que el vehicle es destinarà al seu us exclusiu.
Aquestes exempcions són de naturalesa reglada i haurà de èsser sol·licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici
anteriors al de la seva sol·licitud.
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels següents
dos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord
amb el Reial Decret 1247/11995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antigüetat mínima de
30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de èsser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al
de la seva sol·licitud.
3. Els vehicles tipus turisme gaudiran de les bonificacions següents en la quota de l’impost
quan reuneixin qualsevol de les característiques que es detallen:
a) Bonificació del 75% en la quota de l’impost:
- Quan es tracti de vehicles elèctrics.
b) Bonificació del 50% en la quota de l’impost:
- Quan es tracti de vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos o
més motors quan algun d'ells funcioni amb energia elèctrica.
- Quan es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogas, gas natural comprimit,
metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin d’acord amb les
característiques del motor que no poden utilitzar un carburant contaminant.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de èsser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al
de la seva sol·licitud.
Article 5è.
1. El periode impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas el periode impositiu començarà el dia en que es produeixi
l’esmentada adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost, i causarà baixa del padró, en els supòsits de substracció
o robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la
substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es
va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.
4. Quan es doni d’alta un vehicle que hagi estat en situació de baixa temporal per substracció o
robatori procedirà:
- Si l’alta es produeix en el mateix exercici en que es va anotar la baixa temporal en
el registre de trànsit i no va rebre la devolució parcial de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, no serà precís pagar cap quantitat addicional.
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-

Si l’alta es produeix en un altre exercici, s’haurà de pagar l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica com nova alta.

-

Si l’alta es produeix en el mateix exercici en que es va anotar la baixa temporal en
el registre de tràsit i s’havia retornat la part corresponent de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica, s’haurà de procedir com si es tractès d’una nova alta.

5. En els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per
l’ajuntament, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part
de l’ajuntament. Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la
recepció per part de l’ajuntament.
CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
Article 6è.
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el
permís de circulació.
CAPÍTOL IV
TARIFES
Article 7è..
1 Les quotes seran les fixades en el quadre de tarifes que determina l’article 95 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, les quals s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del
coeficient que sigui aplicable en funció del tipus de vehicle, segons el quadre següent:
TIPUS DE VEHICLE

COEFICIENT

Turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals

1,9507

Turismes de més de 20 cavalls fiscals

1,9507

Resta de turismes

1,9135

Autobusos

1,9135

Camions

1,9135

Tractors

1,9135

Altres vehicles Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1000 cc

1,9507

Altres vehicles Motocicletes de més de 1000 cc

1,9507

Resta d’altres vehicles

1,9135

2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicable en
aquest municipi serà el següent:
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Quadres de Tarifes
Potencia i classe de vehicles

Quota euros

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals........................
De 8 a 11,99 cavalls fiscals................................
De 12 a 15,99 cavalls fiscals...........
De 16 a 19,99 cavalls fiscals.........................
De més de 20 cavalls fiscals

24,15
65,21
137,66
174,80
218,48

B) Autobusos
De menys de 21 places.................................
de 21 a 50 places..........................................
De més de 50 places.....................................

159,39
227,02
283,77

C) Camions
De menys de 1000 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil....
De 2999 a 9999 quilograms de càrrega útil...
De més de 9999 quilograms de càrrega útil...

80,90
159,39
227,02
283,77

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals......................
De 16 a 25 cavalls fiscals.............................
De més de 25 cavalls fiscals.........................

33,81
53,14
159,39

E) Remolcs i Semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1000 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil....
De més de 2999 quilograms de càrrega útil...

33,81
53,14
159,39

F) D’altres vehicles
Ciclomotors....................................................
Motocicletes fins a 125 cc..............................
Motocicletes de 125 cc. fins a 250 cc.............
Motocicletes de 250 cc. fins a 500 cc.............
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1000 cc
Motocicletes de més de 1000 c.c...................

8,46
8,46
14,49
28,99
59,09
118,18

3. Als efectes d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionats en
les tarifes, serà el recollit a l'ordre de 16 de juliol de 1984. En tot cas, la rúbrica genèrica de
tractors, que contempla la lletra D de les esmentades tarifes, compren als "tractocamions" i als
"tractors d'obres i serveis".
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La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb allò que disposa l'art.
260 del Codi de Circulació.
4.-Els vehicles que d’acord amb el Reglament General de Vehicles queden definits com a
Quadricicles lleugers tributaran dins de la categoria d’altres vehicles en funció de la seva
cilindrada.
5.- Els vehicles que d’acord amb el Reglament General de Vehicles queden definits com a
vehicles tot terrenys o autocaravanes tributaran dins de la categoria de turismes per la seva
potencia fiscal.
CAPÍTOL V
GESTIÓ
Article 8è.
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.
Article 9è.
El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:
a) Rebuts tributaris
b) Cartes de pagament
Article 10è.
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquest es reformin de manera que
alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran,
davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la
data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa.
S'acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de
les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació
Fiscal del subjecte passiu.
2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat
anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant de la mateixa.
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l'oficina
gestora no comprovi que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes
reguladores de l'impost.
3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la
data d'expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una declaració
ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet i la matrícula
assignada al vehicle.
4. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà
notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos
procedents.
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5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per
l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de domicili
que consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que afecti la seva
classificació als efectes d'aquest impost.
Article 11è.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el període de
pagament de les quotes anuals de l'impost s’iniciarà dins el primer trimestre de cada any i en el
període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes publicats al
Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més
adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes
a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils perquè
els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
4. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més del
recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de
demora computats al tipus vigent en la data de conclusió del període voluntari de cobrament i
durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual es fa efectiu.
CAPÍTOL VI
GESTIÓ PER DELEGACIÓ
Article 12è.
Si l'Ajuntament delega en la Diputació de Girona les facultats de gestió de l'impost i aquesta les
accepta, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les actuacions que ha de
dur a terme l'administració delegada.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple en sessió de 27 d’octubre de 1994 i
modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i
regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS
I OBRES.
Article 1r. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeix l'obtenció de la llicència d'obra
urbanística o sigui aplicable el règim de comunicació prèvia, s'hagi obtingut o no aquesta
llicència s’hagi realitzat o no la comunicació prèvia.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir
en:
A) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.
B) Obres de demolició.
C) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que
modifiquen el seu aspecte exterior.
D) Alineacions i rasants.
E) Obres de fontaneria i de clavegueram.
F) Obres en cementiris.
G) Qualsevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra
urbanística.
Article 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin
propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre la
que es realitzi la instal·lació, construcció o obra.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu
contribuent, tindrà la condició de subjecte passiu substitut del mateix, qui sol·liciti la
corresponent llicència o realitzi la construcció, instal·lació o obra.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
Article 3r. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
la instal·lació o l'obra, i s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material
d’aquella. . No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni
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tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre
concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen general serà el 3,75 per 100 .
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que
hom no hagi obtingut la llicència corresponent o no s’hagi presentat la comunicació prèvia.
Article 4t. Gestió
1.El subjecte passiu haurà de presentar autoliquidació d’aquest impost en el termini de 15 dies
des de la recepció de la resolució de concessió o atorgament de la llicència. Una vegada
exhaurit el termini de presentació de l’autoliquidació seran d’aplicació els recàrrecs per
presentació extemporània previstos a l’article 27 de la Llei General Tributària.
2. En el cas d’obres menors sotmeses al règim de comunicació, caldrà acreditar el pagament
de l’impost mitjançant autoliquidació com a condició prèvia per presentar la sol·licitud de
comunicació.
3. L’autoliquidació a què es refereix l’apartat primer tindrà el caràcter de liquidació provisional.
En cas d’obres majors pel càlcul de la base imposable de la referida liquidació s’aplicarà el
major dels següents càlculs:
L’import declarat per l’interessat.
L’import resultant de l’aplicació dels preus de l’annex de la present ordenança.
En cas d’obres menors pel càlcul de la base imposable s’aplicarà els preus de l’annex de
l’ordenança.
4. Els subjectes passius hauran de presentar en el termini de 2 mesos des de la finalització de
les obres declaració del cost real de l’obra realitzada. Es considerarà data de finalització de
l’obra, la data en que s’emeti el certificat final d’obra quan sigui preceptiu o en altres casos la
data de caducitat de la llicència.
5. 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 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 5è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General
Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al
seu desenvolupament.
Article 6è. 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
ributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
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Article 7è. Bonificacions
1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 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, una bonificació de la
quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
a. Bonificació del 95% de la quota per les obres que a executar en equipaments d’ús
públic per altres administracions, ja sigui directament o mitjançant altres ens de dret
públic o privat.
b. Bonificació del 95% per les obres a executar com a conseqüència de desastres
naturals o per motius de força major.
c. Bonificació del 75% per les obres a executar per fundacions sense finalitat lucrativa
amb finalitats d’assistència social sempre que les obres guardin relació amb l’activitat
fundacional
d. Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres, tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents que estiguin
situades en qualsevol dels següents sectors urbanístics:
Pa 1.3
Zona Industrial Circumval·lació Nord
Ua 1.1
La Fanga
Ua 1.7
Antiga Zona Industrial
Pa 1.22
Vins i Licors Grau
SUD 1.12 Brugueres II
SUD 1.13 Circumval·lació Nord - Les Brugueres
Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les obres no es superin els
sis mesos
e. Bonificació del 60% per les obres a executar per l’inici o remodelació d’una activitat
econòmica sempre que el titular de la llicència d’obres o persona que realitzi la
comunicació prèvia de l’obra, coincideixi amb el titular de l’activitat econòmica, tant si
l’activitat requereix de llicència municipal com si es tramita per comunicació prèvia o
declaració responsable.
f. Bonificació del 50% de les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral de les
façanes.
2.- S’estableix una bonificació del 50% en la quota de l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres a favor de subjectes passius que realitzin obres de reforma que suposin
ajustos raonables de l’habitatge en matèia d’accessibilitat que s’acreditarà amb informe
preceptiu favorable de l’àrea d’Urbanisme.
3.- S’estableix una bonificació del 50 % en la quota de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i obres a favor dels subjectes passius que realitzin obres de reforma o nova
construcció que tinguin com a objecte la creació d’un habitatge adaptat per a discapacitats.
4.- La bonificació contemplada a l’apartat 2n. i 3r. del present article serà del 90% de la quota
quan el subjecte passiu sigui una persona d’edat superior a 65 anys o amb mobilitat reduïda.
5.- Gaudiran d’una bonificació del 60 % de la quota de l’Impost les Construcció, Instal·lacions o
Obres referents als habitatges de protecció oficial.
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6.- Les bonificacions previstes al present article s’aplicaran sobre la quota resultant d’aplicar, si
s’escau, altres bonificacions previstes en el present article.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 28 de desembre de
1995, i modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
Annex . Barem de preus càlcul liquidació provisional

PREUS APLICABLES A OBRES MAJORS I MENORS

COEFICIENT
SOBRE
MÒDUL DE
510 €

€ / M2.

1- Habitatges Unifamiliars i Bifamiliars:
En Filera.

1,500

765,00

Aïllats.

1,800

918,00

Entre mitgeres.

1,600

816,00

Aïllats.

1,800

918,00

Golfes (trasters) en edifici plurifamiliar.

1,200

612,00

Aparcaments en edificis plurifamiliars.

1,000

510,00

Garatges en habitatges unifamiliars.

1,000

510,00

Locals comercials en plantes baixes.

1,200

612,00

0,400

204,00

llums menor o igual de 10 m.

0,600

306,00

llums major de 10 m.

0,700

357,00

llums menor o igual de 10 m.

1,200

612,00

llums major de 10 m.

1,300

663,00

3,000

1.530,00

2- Habitatges Plurifamiliars:

3- Espais complementaris de l'habitatge
Golfes vinculades a habitatges (altura > 1,50 m) mateix
coeficient habitatge.

4- Edificis industrials, comercials, magatzems i similars o
assimilables:
Coberts (llums menor o igual de 10 m i 1 planta)
Sense disreibuir i amb estructura senzilla:

Amb superfície distribuïda i/o estructura singular:

5- Edificis administratius, de serveis i altres:
Arquitectura monumental, Cinemes, Discoteques, Museu, Teatres.
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Oficines, Primària, ESO, Batxillerat, FP.

2,000

1.020,00

Clíniques i Hospitals.

2,800

1.428,00

Biblioteques, Escoles Universitàries, Presons, Centres Mèdics.

2,600

1.326,00

Hotels 5*.

3,000

1.530,00

Hotels 4*.

2,600

1.326,00

Hotels 3*.

2,200

1.122,00

Hotels 2*.

2,000

1.020,00

Hotels 1*, Pensions.

1,800

918,00

Vials fins a 8 metres.

1,000

510,00

Vials fins a 12 metres.

1,410

719,10

Vials de més de 12 metres.

1,840

938,40

Espai pavimentat (m2).

0,490

249,40

Espai lliure enjardinat. (m2).

0,100

51,00

Pistes esportives (m2).

0,500

255,00

De formigó.

0,070

35,70

De panot.

0,160

81.60

D'asfalt.

0,088

44,88

0,025

12,75

0,010

5,10

1,350

688,50

Massissa (alçada, 1,80m).

0,375

191,25

De reixat metàl·lic (alçada, 1,50m).

0,370

188,70

Mixta (obra - reixat) (alçada 1).

0,640

326,40

Filat (alçada 1,50m).

0,060

30,60

Filat ramader.

0,026

13,16

Sense modificar l'estructura, la composició ni les fusteries.

0,250

127,50

Revestiments especials: estucs, esgrafiats, etc.

0,350

178,50

Substitució de fusteries.

0,500

255,00

Restauració de cornises, dintells, bracals (ml).

0,250

127,50

6- Obres d'urbanització i esportives:

7- Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública.

8- Desmunt o terraplenat en solars, excepte en cas d'afectar
estructures adjacents
9- Neteja de runes i vegetació solars i finques.
Desemborsament sense implicar moviments de terres.
10- Construcció de piscina.
11- Paret de tanca de solars i finques.

12- Revestiments i tractaments de façanes.
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13- Pintat façana d'edificis.

0,035

17,85

Plana transitable.

0,230

117,30

Plana no transitable.

0,055

28,50

Inclinada de teula.

0,180

91,80

De PVC.

0,100

51,00

Metàl·lics.

0,250

127,50

16- Xemeneies de tipus domèstic, col·lectives o de restauració.

0,250

127,50

17- Pavimentació patis, voreres i similars en interiors de finques.

0,250

127,50

COEFICIENT

€ / M2.

En habitatges.

1,150

586,50

En locals sense canvi d'ús. Primers 100 m2,

1,000

510,00

En locals sense canvi d'ús. A partir de 100 i fins a 400 m2.

0,525

267,75

En locals sense canvi d'ús. A partir de 400 m2,

0,200

102,00

En locals amb canvi d'ús. Primers 100 m2.

1,150

586,50

En locals amb canvi d'ús. A partir de 100 i fins a 400 m2,

0,660

336,60

En locals amb canvi d'ús. A partir de 400 m2,

0,250

127,50

En habitatges.

0,850

433,50

En locals. Primers 100 m2,

0,750

382,50

En locals. A partir de 100 i fins a 400 m2,

0,350

178,50

En locals. A partir de 400 m2,

0,150

76,50

Fins a 5 m2.

2,000

1.020,00

Per m2. d'excès.

1,100

561,00

21- Paviments interiors. Reparacions o substitucions.

0,150

76,50

22- Col·locació de cel ras.

0,090

45,90

23- Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors.

0,111

56,61

14- Arranjament o substitució de cobertes sense modificació
d’estructura existent:

15- Col·locar canaló o baixans recollida d'aigües pluvials:

18- Treballs de reforma amb canvis de distribució i/o modificacions
de l’estructura.

19- Treballs d'adequació sense
modificacions de l’estructura.

canvis

de

distribució

ni

20- Reforma en cuines i/o banys substituint paviments, revestiments
de parets, sanitaris i/o instal·lacions:
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24- Enderroc d'edificis:

COEFICIENT

€ / M3.

Edificació aïllada.

0,010

5,10

Edificació entre mitgeres.

0,021

10,71

Edificació complicada.

0,031

15,81

Fins a 5 m2.

2,000

1.020,00

Per m2. d'excés.

1,100

561,00

Fins a 5 m2.

1,150

586,50

Per m2. d'excés.

0,525

267,75

COEFICIENT

€ / U.

0,150

76,50

25- Instal·lació de plaques solars

26- Instal·lació de tendals i rètols

27- Tala d’arbres
Per unitat.
Altres Coeficients:
Coeficient per nivell superior d'estàndard de qualitat (Cq).

1,2

Coeficient per obres menors

0,5
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
CAPÍTOL I
FET IMPOSABLE
Article 1r.
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana i els classificats de característiques especials i que es manifesti a
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió
de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
g) Adjudicació d’immobles als seus copropietaris, sempre que el percentatge adjudicat superi el
que es disposava en condomini
Article 2n.
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que hagin de tenir la
consideració d'urbans, a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, amb independència que
estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d' aquell.
Article 3r.
1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin
la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
2. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades
pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es
verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos
de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
3. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles
efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA
regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d'acord amb el que
estableix l'article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim
jurídic de les societats de gestió de actius.
No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades
per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, a entitats
participades directament o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament
anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
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No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les entitats constituïdes
per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a que es refereix la
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.
No s'acreditarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els citats Fons
durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària als Fons.
4. En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals
s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput per causa de la
transmissió derivada de les operacions previstes als apartats 2 i 3 d’aquest article.

CAPÍTOL II
EXEMPCIONS
Article 4t.
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que
estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. A aquests efectes, l'ordenança fiscal
ha d'establir els aspectes substantius i formals de l'exempció.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament
de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs
o crèdits hipotecaris. Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què
concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de
l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat de el deute
hipotecari. Es presumeix el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat
es comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. Les modificacions en el
padró d’habitants que es formalitzin durant els dotze mesos previs a la transmissió es
consideraran que es produeixen en la mateixa data de la transmissió. En cas que l’habitatge
transmès sigui una vivenda en règim de divisió horitzontal, també s’aplicarà l’exempció si
simultàniament es transmet una plaça d’aparcament i/o traster del mateix edifici
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les
lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A
aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
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Article 5è.
També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de
subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Girona, i els organismes autònoms de
caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
c) El municipi de Palafrugell i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
d) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes d'acord
amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d'agost.
f) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
h) La Creu Roja Espanyola.
CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
Article 6è.
1.Es subjecte passiu de l’Impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de drets de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereixi
l’article 35 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi
o transmeti el dret real del qual es tracti.
a) En les transmissions de drets de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereixi
l’article 35 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el
dret real del qual es tracti.
2. En els supòsits a que fa referència la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passius substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereixi
l’article 35 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o
transmeti el dret real del qual es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a
Espanya
CAPÍTOL IV
BASE IMPOSABLE
Article 7è.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d'un període
màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom aplicarà
sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que correspongui en
funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest increment.
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3. El percentatge abans esmentat, serà aquell que resulti de multiplicar el nombre d'anys
expressat a l'apartat 2 d'aquest article, pel percentatge anual corresponent, i que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys: 3,3 %
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,3 %
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,2 %
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 3,0 %
Article 8è.
Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom prendrà
només els anys complerts transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què
es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del
domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració
les fraccions d'any.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
Article 9è.
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps
d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment als efectes de l'impost
sobre Béns Immobles.
Article 10è.
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article
anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles
següents:
A) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per cent
del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent
d'aquest valor cadastral.
B) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys,
serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1
per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor
cadastral esmentat.
C) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta
anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecte a condició
resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.
D) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres
A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.
E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
F) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar el 75 per cent del valor
cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
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G) En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini,
diferents dels que estan enumerats en les lletres A, B), C), D), i F) d'aquest article i en el següent,
es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost:
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la
capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
b) Aquest darrer, si aquell fos menor.
Article 11è.
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o
del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de
superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi,
en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu
defecte, el que en resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que
s'han de construir en alçada i en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que
aquelles s'han construït.
Article 12è.
En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu
just que correspongui al valor del terreny.
CAPÍTOL V
DEUTE TRIBUTARI
Secció Primera Quota Tributaria
Article 13è.
La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 24,50 %.
Secció Segona Bonificacions en la quota
Article 14è.
1. En els supòsits de transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi
limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i
adoptats, el cònjuge i els ascendents i adoptants, gaudiran d’una bonificació en la quota de
l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana corresponent a la
transmissió de l’esmentada vivenda, d’acord amb el segon quadre:
Superfície
del
transmès
Inferior a 200 m2
Entre 200 m2 i 300 m2
Entre 300 m2 i 400 m2
Entre 400 m2 i 500 m2
Superior a 500 m2
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Aquesta bonificació serà aplicable sempre que:
1.-Es tracti de la vivenda habitual, i per tant últim domicili d’empadronament, del difunt i
amb l’adquirent hagi figurat empadronat de manera continuada en el termini de dos anys
abans de la data de defunció, ja sigui en la mateixa vivenda considerada com habitual en
el moment de la defunció o en qualsevol altre.
En cas que hi hagi discrepàncies entre els habitatges del cadastre i del padró, de tal
manera que en el padró d’habitants, constin difunt i adquirent en domicilis diferents i en
canvi a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles els dos domicilis constin com una sola
vivenda, es considerarà que correspon a la mateixa vivenda si es demostra la unitat de la
vivenda amb els subministament dels diferents serveis, aigua, llum, gas...etc.
En cas que l’habitatge transmès sigui una vivenda en règim de divisió horitzontal, també
s’aplicarà la bonificació si simultàniament es transmet una plaça d’aparcament i/o traster
del mateix edifici.
2.-Es tracti de l’immoble on es desenvolupa una activitat econòmica i l’adquirent continuí
el seu exercici al seu nom.
3.- En qualsevol cas l’adquirent no podrà transmetre l’immoble en un període de tres anys
des de la seva adquisició. En cas que es produeixi la transmissió abans dels tres anys i
s’hagués gaudit d’aquesta bonificació en la liquidació de la quota a ingressar, s’haurà
d’ingressar a l’Ajuntament la diferència entre la quota bonificada i la quota que hauria
ingressat sense bonificació més els interessos legals del diner entre la data de l’ingrés de
la liquidació bonificada i la data de devolució.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol·licitada expressament pels
subjectes passius. Per les sol·licituds que compleixin els anteriors requisits no es precisarà de
resolució expressa per a l’aplicació de la bonificació
2. La reducció prevista a l’article 107.3 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, només serà aplicable en el
cas de revisió cadastral contemplat a l’article 70 del mateix text normatiu
CAPÍTOL VI
ACREDITAMENT
Article 15è.
1. L'impost s'acredita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data
en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. Als efectes del que disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti
de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.
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Article 16è.
1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat,
la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la
devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes
lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma,
entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar
les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarava per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap
devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu
acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.
3. En els actes o contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà
d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es
liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que l'impost
s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna,
segons la regla de l'apartat 1 anterior.
CAPÍTOL VII
GESTIÓ DE L'IMPOST
Secció primera Obligacions materials i formals
Article 17è.
Els subjectes passius queden obligats a presentar declaració davant l’Ajuntament de Palafrugell,
d’acord amb l’establert a l’article 110 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. A la declaració s’haurà
d’adjuntar còpia del document públic que acrediti la meritació de l’impost.
Els terminis per a la presentació de la declaració són:
a) Actes inter vius: trenta dies hàbils.
b) Actes mortis causa: Sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud dels subjectes passius.
Article 18è.
1. Si no es realitza es realitza el pagament de l’impost mitjançant autoliquidació de manera
simultània a la presentació de la declaració, l'Ajuntament notificarà la liquidació íntegrament als
subjectes passius, indicant-se el termini d'ingrés i els recursos corresponents.
2. En qualsevol moment desprès de la presentació de la declaració i previ a la liquidació per part
de l’Ajuntament, el subjecte passiu pot sol·licitar el lliurament d’una carta de pagament per fer
efectiu el tribut per autoliquidació . En cas d’impagament es procedirà a l’aplicació dels recàrrecs
previstos a l’article 27 de la Llei General Tributària.
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Article 19è.
Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, també estan obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 6è. d'aquesta ordenança, sempre que
s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que
transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de la
qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
Article 20è.
Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de
relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentat per
a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici
del deure general de col·laboració establert en la llei General Tributària.
Secció segona Inspecció i recaptació
Article 21è.
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei
General Tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Secció tercera Infraccions i sancions
Article 22è.
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.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 27 d’octubre de 1994 i
modificada en sessió de data 29 d’octubre de 2019 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2020 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1r.- Principis generals
1.1.- L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe, obligatori, municipal, de
caràcter real, els elements estructurals del qual són determinats en 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, i en les disposicions que la modifiquin, la despleguin i la complementin.
1.2.- L'Impost sobre Activitats Econòmiques entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 1992, i
serà exigible pel mer exercici, en aquest terme municipal, de les activitats subjectes a ell.
Article 2n.- Coeficient d'Increment
D'acord amb el que preveu l'article 86 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, sobre les quotes municipals
fixades en les Tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat
en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
El coeficient de ponderació es determinarà d’acord amb el següent quadre:
Import net de la xifra de negocis (euros)
Des d’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 de negocis

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

Article 3r.- Índex de situació
3.1.- Les vies públiques d’aquest municipi es classificaran en quatre categories fiscals, amb
aplicació dels coeficients següents:
NOM DEL CARRER
Carrers no especificats
nomenclàtor
Avi Xaxu
Canigó
Punta de l’Estela

en

el

present

COEFICIENT
1,3
1,0
0,9
0,8

3.2.- A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els són aplicables els
coeficients situació que regula aquesta ordenança.
Article 4rt.- Normes de gestió de l'Impost.
4.1- Es competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions que condueixin
a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels
recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència
al contribuent.
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4.2.- Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de presentar a
l'administració municipal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.
L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.
4.3.- 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
de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.
4.4.- La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que,
dins el termini previst per interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de
l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment,
sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o
demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.
4.5.- Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament
General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'obrirà la
via de constrenyiment i s'aplicarà un recàrrec del 20 per cent.
Les quantitats degudes reporten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en
període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute tributari,
exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d'interès és el vigent al moment de finalitzar el termini d'ingrés en període voluntari,
fixat conformement al que disposa l'article 58.2.b) de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions i bonificacions
1.- Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat en el municipi de Palafrugell,
gaudiran d’una exempció durant els dos primers períodes impositius en que es desenvolupi la
mateixa.
Per poder gaudir d’aquesta exempció es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit
anteriorment amb altra titularitat, entenent-se que aquesta s’ha exercit amb anterioritat i sota un
altre titularitat, entre d’altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques
d’activitat o quan l’alta respon a un canvi d’epígraf per imperatiu legal o per corregir una
qualificació anterior errònia.
2. .-S’estableix, d’acord amb l’article 88.2.e 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, una bonificació de la
quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques a favor de les activitats que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
De conformitat amb l’article 88.2.e s’estableixen les següents bonificacions:
a) Bonificació del 95% de la quota per subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una
activitat econòmica en immobles situats en els sectors d’activitat econòmica de SUD
1.13 “Circumval·lació Nord”, SUD 1.12 “Brugueres, SUD 1.11 “La Fanga”, Pa 1.22 “Vins
i Licors Grau” o Ua 1.7“Antiga Zona industrial” i que acreditin la creació de nous llocs
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de treball . Serà requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels
treballadors i altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits.
b) Bonificació del 40% per les activitats que acreditin la contractació amb caràcter indefinit
de persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%. Serà requisit
indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que
sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits.
c) Bonificació del 50% per les activitats que acreditin la contractació de persones aturades
de més de 45 anys o de menys de 25 anys. Serà requisit indispensable que s’aporti la
documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per tal
d’acreditar el compliments dels requisits.
3.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota municipal els subjectes passius que hagin
incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit per activitats
localitzades a Palafrugell durant l’últim any anterior al de l’aplicació de la bonificació. Aquest
increment promig s’haurà de comprovar en relació al penúltim any anterior al de l’aplicació de la
bonificació. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada i la seva sol·licitud s’haurà de presentar
abans de la finalització del període de pagament en voluntària de la quota tributària
corresponent. A la sol·licitud s’haurà d’aportar la documentació de cotització dels treballadors a
la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui l’increment del
promig de plantilla de treballadors amb contracte indefinit.
4.- S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes
passius per quota municipal que produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a
l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes
de cogeneració, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades a Palafrugell i
aquesta energia sigui utilitzada en activitats realitzades al mateix municipi i representi, almenys,
un 50% del total del consum. Igualment gaudiran d’aquesta bonificació els subjectes passius
que es limitin a utilitzar d’aquests tipus d’energia, sense produir-ne, sempre que el seu
consum representi, almenys, un 80% del total de l’energia que consumeixin en l’exercici de les
activitats ubicades al municipi. La bonificació te caràcter pregat, amb una durada màxima de 4
anys des que es posi en funcionament la instal·lació per a la producció d’aquests tipus
d’energia o el seu consum assoleixi el percentatge fixat en el paràgraf anterior
Article 6è.- Comprovació i investigació.
En els termes que disposi el Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament demanarà per a si
mateix les funcions d'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que comprendran la
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin
procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els
censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Article 7è.- Delegació de facultats.
Si l'Ajuntament delega en la Diputació Provincial de Girona les facultats esmentades en els
articles 4t. i 5è. d'aquesta Ordenança, o exclusivament la d'un d'ells, i aquesta delegació és
acceptada, les normes que contenen els susdits articles seran aplicables a les actuacions que
hagi d'efectuar l'administració delegada.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple en sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 1994 i
modificada en sessió de data 22 de desembre de 2015 i començarà a regir a partir del dia 1 de
gener del 2016.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6. CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I
FET IMPOSABLE
Article 1r.
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest municipi.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.
Article 2n.
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les
finalitats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i
aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest municipi.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l' apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals
aquest municipi en fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.
Article 3r.
El municipi podrà, potestivament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials,
sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en
l'article 1r. d'aquesta ordenança general:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
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d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i
pavimentades i per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per al proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
k) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
l) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l' allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
n) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevulla altres obres o serveis
municipals.
CAPÍTOL II
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 4t.
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que
s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat
anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte en el
que considerin que hi ha el seu dret emparat.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes
que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions no
es podran distribuir entre els altres subjectes passius.
CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
Article 5è.
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General
Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment dels
serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
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2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades
especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis,
a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin
la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.
Article 6è.
1. Excepte, si és el cas, el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta ordenança
general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o
jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels
béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en
la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris
facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació
en la comunitat, per tal de procedir a la liquidació de les quotes individuals. Si no es fa així, hom
entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual se n'ocuparà la
mateixa comunitat.
CAPÍTOL IV
BASE IMPOSABLE
Article 7è.
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el
d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
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d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que
s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin d’apel·lar el
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en
el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost
real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les
quotes corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n., 1.c) d'aquesta ordenança, o de
les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 2.b)
del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de
l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que
l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom
exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de
l'article 9è d'aquesta ordenança general.
Article 8è
La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que
hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució
especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article
anterior.
CAPÍTOL V
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 9è.
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles
següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre
les entitats o sacietats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la
quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que
aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.
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c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenança general, l'import
total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara
que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import
d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o
entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de
subjectes passius.
Article 10è
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams
o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom
no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada
contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no
només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les
que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud
de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de
les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o
espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba,
es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que es sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
CAPÍTOL VI
ACREDITAMENT
Article 11è
1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per
a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o
fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà
exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va
exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a

Ordenances fiscals 2021

43

Ajuntament de Palafrugell

subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués
pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article.
Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li
hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el
període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà
obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes
de la data de la transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al
cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del
servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran com a lliurament a
compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva
la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord
concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució
corresponent.
CAPÍTOL VII
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Article 12è.
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran
en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària, en les altres
lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 13è.
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari o una altra
garantia suficient que satisfaci la corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la
seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a
tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar
els pagaments que considerin oportuns.
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CAPÍTOL VIII
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article 14è.
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi de
l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de
pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin aprovat
les seves ordenacions concretes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora
es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada els acords d’imposició i ordenació adoptats pel Ple siguin definitius, la Junta de
Govern Local aprovarà les quotes individuals que s'han de satisfer i es notificaran
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte,
per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que
hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.
Article 15è.
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials,
s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets
d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de la
contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que
s'escaiguin.
CAPÍTOL IX
COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Article 16è.
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi
d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els
correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
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2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de
servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives de
contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions
especials.
Article 17è.
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix
l'article anterior, l'acord haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
CAPÍTOL X
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 18è.
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança ha estat aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de data 27 d’octubre de
1994, modificada en sessió de 28 d’octubre de 2014 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2015 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL
ADMINISTRATIUS.

NÚMERO

7.

TAXA

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat decret 2/2004 .
Article 2n. Fet imposable
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. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. Són actes no subjectes a la taxa la tramitació de documents i expedients a instàncies d’altres
administracions o que siguin necessàries per al compliment d'obligacions fiscals, com tampoc
no ho estaran les consultes tributàries, certificats tributaris de béns o d’estar al corrent de
pagament, 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 del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal
o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. No s’extendrà el règim de no subjecció
pels certificats tributaris on s’hagi de detallar els imports pagats en exercicis anteriors
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions
Gaudiran d’exempció per les tarifes previstes a l’Epígraf Tercer. Documents relatius a l’Arxiu
municipal les peticions de reproducció destinades a activitats de docència, recerca, divulgació
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cultural o per publicacions periòdiques en l’àmbit de les comarques Gironines. També gaudiran
d’exempció les peticions presentades per Associacions sense ànim de lucre.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté
l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin l'acreditament.
Article 7è. Tarifa
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
EPÍGRAF PRIMER- Certificacions i compulses
1- Certificacions i informes emeses a requeriment de part
1.1- Informe d’habitatge per al reagrupament familiar
30,00
1.2- Informe de la Policia Local acreditant inici o finalització d’activitats
30,00
1.3- Certificat d'inscripció registre parelles de fet
30,00
1.4- Certificat històric del padró d’habitants
10,00
1.5- Certificat d’execució de contractes expedits a petició de societats mercantils
30,00
1.6- Certificats tributaris on es detallin els imports pagats en exercicis anteriors
20,00
1.7- Altres no previstos, en extracte
29,60
1.8- Altres no previstos, literals
45,90
2- Fotocòpies simples de documents
2.1 - Fotocòpies simples de documents municipals, per cada fotocòpia
0,80
2.2 - Fotocòpies simples d’altres documents, per cada fotocòpia
0,20
2.3 - Fotocòpies simples de documents en període d'exposició pública
-per cada còpia A4
0,10
-per cada còpia A3
0,20
3- Compulsa de documents municipals, reproduïts en fotocòpia
3.1 Document per una sola cara
2,50
3.2 Document per les dues cares
5,00
4- Expedició de documents acreditatius de concessions, autoritzacions o llicències de
qualsevol àrea de l’Ajuntament
9,50
4.1- Expedició d'autoritzacions expresses o en règim de comunicació pel repartiment de
publicitat.
4.1.1-Per un període màxim d'un mes
12,00
4.1.2-Per un període màxim d'un any
117,20
5- Bastanteig de poders que hagin de produir efecte en les oficines municipals
57,50
EPÍGRAF SEGON- Documents relatius a Serveis d'Urbanisme
1. Certificats urbanístics
1.1 Certificat urbanístic expedit sense realizar inspecció fora de l'Ajuntament
38,40
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1.2 Certificat urbanístic expedit prèvia inspecció fora de l'Ajuntament
2.- Còpies de documents
a) En forma de CD-Rom o DVD, sense tractament de dades
b) En forma de CD-Rom o DVD, amb tractament de dades
Fins a 20 pàgines
Fins a 40 pàgines
Fins a 60 pàgines
Fins a 80 pàgines
Fins a 100 pàgines
i successivament
c) Per les reproduccions en paper no previstes en aquest apartat s’aplicaran les tarifes
de l’epígraf tercer del present article (Documents relatius a l’arxiu)
3 Tramitació de figures de planejament urbanístic i expedients de gestió urbanística a
instancia de particulars
3.1 Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal
3.2 Tramitació Plans parcials de delimitació, plans parcials, plans especials, plans de millora
urbana i estudis de detall :
- Per cada Ha (10.000 m2) o fracció
- Mínim
3.3 Tramitació projectes d’urbanització
- Per cada 200.000 euros del pressupost d’execució material o fracció
- Mínim
3.4 Projectes de reparcel·lació
- Per cada finca considerada (finques aportades + finques resultants), sense comptabilitzar
les finques de cessió per a dotació pública (vialitat, zones verdes públiques, etc.)
- Modificació projecte de reparcel·lació, per cada finca considerada (finques aportades +
finques resultants), sense comptabilitzar les finques de cessió per a dotació pública (vialitat,
zones verdes públiques, etc.)
- Projectes de reparcel·lació voluntària
3.5 Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació i entitats urbanístiques
col·laboradores, i constitució de la Junta de Compensació. En cas de presentació conjunta
d'estatus, bases i constitució de la junta s'aplicarà la tarifa prevista a l'expedient conjunt
3.6 Modificació Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació i entitats
urbanístiques col·laboradores
3.7 Delimitació de Polígons i Unitats d’Actuació
3.8 Expedients d’ocupació directa
3.9 Modificació del sistema d’actuació
3.10 Tramitacions de documents corresponents al sistema d’actuació d’expropiació
3.11 Tramitació d’expedients de ruïna
3.12 Altres tramitacions no contemplades
EPÍGRAF TERCER – Documents relatius a l’Arxiu Municipal
1. Tarifes per la reproducció de documents en diferents suports
1.1 Reproducció en paper DIN A4, per una cara
1.2 Reproducció en paper DIN A3, per una cara
1.3 Reproducció de plànols sobre paper, per m2
1.4 Reproducció en paper d’una pàgina des de microfilm
1.5 Còpia d’audiovisuals, fins a 120 minuts o fracció
1.6 Còpia digital de documentació
1.6.1 Baixa resolució (fins a 200Kb)
1.6.2 Alta resolució
1.7 Suport DVD, per unitat
1.8 Suport CD-ROM, per unitat
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15,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00

605,10
581,00
581,00
0,00
452,50
452,50
0,00
83,60
41,80
327,10
495,30
188,10
327,10
627,00
327,10
522,50
627,00
327,10
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1.9 Compulsa de documents
1.9.1 Suport paper per una cara
1.9.2 Suport paper per dues cares
2. Tarifes per a la reproducció de caràcter comercial. Aquestes tarifes s’aplicaran de manera
simultània a les contemplades a l’apartat anterior
2.1 Reproducció imatges fixes
2.1.1 Ús de la imatge en edició de llibre o fulletó
Fins a 1.500 exemplars
Entre 1.500 i 10.000 exemplars
Més de 10.000 exemplars
2.1.2 Ús de la imatge en edició d'enciclopèdia o similar
Fins a 3.000 exemplars
Entre 3.000 i 15.000 exemplars
Més de 15.000 exemplars
2.1.3 Ús de la imatge en publicació periòdica
Fins a 3.000 exemplars
Entre 3.000 i 30.000 exemplars
Més de 30.000 exemplars
2.1.4 Ús de la imatge en material publicitari i impressos
Fins a 5.000 exemplars
Entre 5.000 i 50.000 exemplars
Més de 50.000 exemplars
2.1.5 Ús de la imatge en edició de postals
Fins a 1.000 exemplars
Entre 1.000 i 10.000 exemplars
Més de 10.000 exemplars
2.1.6 Ús de la imatge en lloc web
Fins a 30 dies
Entre 1 mes i 12 mesos
Més de 12 mesos
2.1.7 Ús de la imatge en exposició temporal
Fins a 30 dies
Entre 1 mes i 12 mesos
Més de 12 mesos
2.1.8 Ús de la imatge en exposició permanent
Per ús privat
Per ús comercial
Per Comercial exterior
2.2 Ús d'audiovisuals
2.2.1 Ús editorial i en comunicació pública, per minut o fracció
2.2.2 Ús publicitari, per minut o fracció
Les tarifes establertes a l’apartat segon de l’Epígraf tercer corresponen a un sol ús, les
successives edicions requeriren noves autoritzacions. La utilització d’una imatge de manera
repetida en una mateixa edició tributarà a una quota del 50% de la tarifa corresponent al
primer ús.
EPÍGRAF QUART- Altres expedients o documents
1- Expedició a sol·licitud de part interessada, de còpies, fotocòpies o duplicats d'atestats
aixecats per la Guàrdia Urbana, com a conseqüència d'accidents de circulació o d'altres
circumstàncies
2- Exemplar de les Ordenances Fiscals
3- Exemplar de les Ordenances Generals
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2,50
5,00

70,00
140,00
280,00
140,00
210,00
420,00
70,00
105,00
140,00
70,00
140,00
210,00
210,00
280,00
350,00
70,00
140,00
280,00
70,00
140,00
280,00
70,00
210,00
350,00
70,00
140,00
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4- Informes Policia Local
95,70
5-Per cada còpia, en plotter, de plànol escala 1:1000 o 1:2000 de l’Expedient d’Adaptació
Cartogràfica i Modificació del Plà General (ACMPC)
8,60
6-Per còpia, en plotter, del conjunt de plànols del Pla General:
130,30
7-Per còpia del Pla General en format CD ROM o DXF
33,50
8- Per còpia Títol II i III del document de Normes Urbanístiques de l’expedient d’ACMPC, per
cada títol
43,30
9- Per còpia de tot el document de Normes Urbanístiques de l’Expedient d’ACMPC
130,30
EPÍGRAF CINQUÈ- Expedició de carnets de l’Agència Catalana de la Joventut
Carnet Jove - Alberguista
6,00
Carnet Adult - Alberguista
13,00
Carnet Grup - Alberguista
16,00
Carnet Família - Alberguista
21,00
Carnet ISIC
9,23
Carnet ITIC
9,23
Carnet IYTC
9,23
2.- Quan a la petició es sol·liciti que la documentació sigui enviada per correu a l’interessat, les
anteriors tarifes seran incrementades per la despesa postal que hagi de pagar l’Ajuntament.
3.- Per la reproducció de Documents de l’Arxiu Municipal referents a documents dels quals
l’Ajuntament no disposi dels drets de reproducció només es podran atendre les peticions que
es presentin amb finalitats de docència o divulgació cultural
Article 8è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. En aquest moment
l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial de l'impost que correspongui. Si tal
facultat és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza tal dipòsit.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que provoquin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta
s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 9è. Declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal
adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos
en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es
podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en
el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest
termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha
satisfet la quota tributària corresponent.
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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, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final.-Vigència
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de data 27 d’octubre de
1994 i modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ordenances fiscals 2021

52

Ajuntament de Palafrugell

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I ALTRES
VEHICLES DE LLOGUER.

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.
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 les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència
el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord
amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de
tipus voluntari o per imposició legal.
d) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes C i
D.
Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.6 de la Llei General
Tributària, següents:
1. 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.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5e. Tarifa
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
EPÍGRAF PRIMER- Concessió, expedició i registre de llicències
1. Per cada llicència de la classe A o B
2. Per cada llicència de la classe C
EPÍGRAF SEGON: Autorització per a la tramitació de llicències
1. Transmissió "inter-vivos"
a) Llicències de les classes A i B
b) Llicències de la classe C
2. Transmissió "mortis causa"
a) Llicències de les classes A i B
b) Llicències de la classe C
EPÍGRAF TERCER- Substitució de vehicles
Per cada llicència de la classe A i B
Per cada llicència de la classe C

271,30
271,30
99,90
99,90
56,40
56,40
47,80
47,80

Article 6è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix de l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les
lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la
llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de
llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a
aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.
Article 8è. Declaració i 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 i s'hagin
realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i
els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de
Recaptació.
3. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial de l'import que correspongui. Si tal
facultat és exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza tal dipòsit.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
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Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 27 d’octubre de
1994 i modificada per l’Ajuntament Ple de data 29 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor a partir
del dia 1 de gener de 2009 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat decret Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable i no subjecció
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que
tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 187 del Decret
legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i l’article 234 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i que s'hagin de realitzar en el
terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en
l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi.
Es considera no subjecte a taxa les actuacions que es realitzin per canvi d’antenes i aires
condicionats en les façanes dels immobles per a la seva adequació a les ordenances
municipals.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o
s'executin les obres.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
de les obres.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1 Obres Majors, per expedient
2 Obres Menors, per expedient
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3 Pròrrogues
3.1 Obres Majors
3.2 Obres Menors
4 Legalitzacions
4.1 Obres Majors
4.2 Obres Menors
5 Llicències de parcel.lació, per parcel.la (amb un mínim de 128,10 EUR)
6 Informes Urbanístics (Expedients de ruïnes, etc,)
7 Expedició de llicència per installació i/o exhibició de cartells o rètols de
propaganda
8 Primera utilització d'edificis o construccions
8.1 Grups d’habitatges en pisos o apartaments en blocs, per cada pis o
apartament
8.2 Edificis destinats a un sol habitatge
8.3 Restaurants, cafeteries i similars i comerços subjectes a l’IAE
8.4 Tota classe de magatzems destinats a la indústria el comerç
8.5 Tot tipus de garatges i trasters
a) garatges amb capacitat fins a tres vehicles
b) garatges amb capacitat de Quatre a deu vehicles
c) garatges amb capacitat per més de deu vehicles
d) per cada traster
8.6 Per piscina

143,50
38,40
287,20
191,20
17,30
190,90
47,80
38,40
47,80
47,80
47,80
38,40
76.80
115,20
9,60
47,80

2. En cas que per a la tramitació de l’expedient sigui necessari l’emissió d’informe per part d’un
altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament de qualsevol tipus
d’exacció, s’incrementarà la quota a ingressar per l’import a satisfer per l’informe.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
Els subjectes passius que sol·licitin la llicència de primera ocupació i acreditin l’emissió d’un
certificat d’eficiència energètica de classe A, B o C de l’immoble pel qual es sol·licita la llicència
gaudiran d’una bonificació en la quota de la taxa d’acord amb la classificació prevista per
consum d’energia:
Classe certificat
A
B
C

% bonificació a aplicar
75
50
25

Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la
data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent o presentació de la
comunicació prèvia, si el subjecte passiu la formulava expressament.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent o no
haver presentat la comunicació prèvia, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de
l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la
seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
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3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de
la llicència o comunicació prèvia sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació
del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit
la llicència o convalidat la comunicació prèvia.
4. En tot cas, per obtenir la primera utilització d’edificis o construccions serà necessari adjuntar
el justificant de la presentació de l’alta o modificació cadastral que correspongui.
5. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ total o parcial de l'import. Si tal facultat és
exercitada, no es tramitarà la sol·licitud si no es realitza el dipòsit
Article 8è. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o comunicació prèvia de la
mateixa presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran
un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa
de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el
destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no
s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la
sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en
general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el
seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte
caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Article 9è. Liquidació i ingrés
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació que s’haurà d’ingressar de manera simultània a la
sol·licitud a excepció de la taxa per tramitació de llicència d’obres que es liquidarà una vegada
tramitat l’expedient de la llicència o acreditada la regularitat de la comunicació prèvia o
declaració responsable.
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de data 27 d’octubre de
1994 i modificada en sessió de data 28 de desembre de 2017 i entrarà en vigor a partir del dia
1 de gener de 2018 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL
D'ESTABLIMENTS.

NUMERO

10.

TAXA

PER

LLICÈNCIA

D'OBERTURA

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases del règim local i per l'article 89 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de
les activitats, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 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, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix
la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les
activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o
realitzin en el terme municipal de Palafrugell s’ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva
2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior en el marc de la Unió Europea, al Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant ROAS) i la normativa municipal que la desenvolupi, així com a la normativa
general i sectorial d’aplicació a l’activitat que es vol iniciar.
2.Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen
a les tarifes contingudes a l'article 5 d'aquesta ordenança.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. S’estableixen les següents tarifes en funció del tipus de tràmit :
Tipus

Tipus de tràmit

1

Autorització ambiental

2.240,10

2

Llicència ambiental

2.240,10

3

Llicència o autorització municipal

2.240,10
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4

Comunicació prèvia d’activitat

203,65

5

Declaració responsable d’activitat

101,82

6

Comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic

142,55

2. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d’aplicar sobre les tarifes establertes en el punt
anterior els següents coeficients correctors en funció de la superfície construïda del local, i en cas
d’activitats que es realitzin en terrasses de propietat privada es considerarà també la superfície
destinada a terrasses:
Superfície
Fins a 120 m2
De 121 a 250 m2
De 251 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

Coeficient corrector
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

3.- Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d’una primera obertura.
4. En cas que per a la tramitació de l’expedient sigui necessari l’emissió d’informe per part d’un
altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament de qualsevol tipus
d’exacció, s’incrementarà la quota a ingressar per l’import a satisfer per l’informe.
Article 6è.
1. Els interessats en l’obertura d’una nova activitat, podran presentar, prèviament al inici de la
tramitació que correspongui, una sol·licitud de consulta sobre l’emplaçament, requisits o límits
que calguin per l’exercici de l’activitat, acreditant-se una quota de 47,80 €.
2. Les sol·licituds de consulta referents a animals no domèstics per sota dels límits de
classificació de la llei ambiental tributaran per una quota de 14,00 €.
3. Les sol·licituds que es presentin per tal que l’Ajuntament realitzi el servei d’inspecció en
matèria de contaminació acústica mitjançant un estudi d’acústica medi ambiental tributaren per
les següents quotes:
Euros
Sonometria diürna (de 7.00h a 23.00h)

290,00

Sonometria nocturna

429,20

Sonometria diürna i nocturna

533,60

En cas que la realització de l’estudi acústic es motivi per una queixa presentada per una tercera
persona pel nivell acústic de qualsevol tipus d’activitat es procedirà de la següent manera:
a) En cas que la prova resulti negativa, i per tant el nivell acústic verificat estigui per sota del
nivell permès, l’Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació a càrrec de la persona
que hagi presentat la queixa, sempre que anteriorment l’Ajuntament ja hagués efectuat un
estudi acústic com a conseqüència d’una queixa presentada per la mateixa persona i també
hagués resultat negativa.
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b) En cas que la prova resulti positiva, i per tant el nivell acústic verificat estigui per sobre del
nivell permès, l’Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació al titular de l’activitat.
Article 7è.- Bonificacions
1. Qualsevol modificació o ampliació d’una activitat gaudirà d’una bonificació del 50% de la
tarifa que correspondria si es tractés d’una nova activitat.
2.- Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o declaracions
responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de l’emplaçament de
l’activitat dins del municipi gaudiran d’una bonificació d’un un 50% de la tarifa que
correspondria si es tractés d’una activitat nova. Serà requisit necessari que el titular de l’activitat
sigui el mateix en l’anterior local i en el nou, que l’activitat desenvolupada sigui la mateixa,i que
es tramiti la baixa efectiva de l’activitat en el local on s’exercia anteriorment.
3.- Les activitats que sol·licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable i hagin
tramitat prèviament un pla d’empresa dins del projecte INICIA de l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària.
4.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota municipal els subjectes passius que iniciïn
una nova activitat i que l’exercici d’aquesta activitat suposi l’ocupació de dues persones de
manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de l’activitat. En cas que
l’activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda inferior a 120m2 es gaudirà la
bonificació si l’activitat suposa l’ocupació d’una persona de manera ininterrompuda durant un
termini d’un any des de l’inici de l’activitat. Aquesta bonificació ha de ser sol•licitada una vegada
transcorregut un any de l’inici de l’activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 50% de
la quota ingressada. A la sol·licitud s’haurà d’aportar la documentació de cotització dels
treballadors a la Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el
compliment de l’objectiu d’ocupació.
Article 8è. Canvis de titularitat
1.- Els canvis de titularitat de les activitats tributaran per una quota de 95,10 € .
2.- Els canvis de titularitat de les activitats entre familiars de primer grau tributaran al 50% de la
tarifa prevista a l’apartat anterior.
Article 9è.- Acreditament
1- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se l'activitat
municipal amb la corresponent incoació de l'expedient. A aquest efecte es considerarà iniciada
l'activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència o de la
formulació de la comunicació o declaració responsable corresponent.
2- En el cas d'obertura d'establiments o exercici d'activitats sense haver obtingut la preceptiva
llicència o presentat la comunicació o declaració responsable corresponent, es considerarà
acreditada la taxa en el moment de l'inici de l'obertura o de l'exercici de l'activitat.
Article 10è.- Declaració, liquidació i ingrés
1- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, de manera que simultàniament a la sol.licitud de
la llicència o formulació de la comunicació o declaració responsable, els subjectes passius
hauran d’efectuar l'ingrés de l'import total del deute tributari.
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2 - Efectuades les comprovacions oportunes per l'Administració, es practicarà la liquidació
definitiva que es notificarà en forma a l'interessat exigint o retornant, si s'escau, la quantitat
procedent.
Article 11è. Gestió
1. Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin, per escrit, la renúncia,
no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades.
2. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria si
s’hagués concedit la llicència
3.El pagament dels drets per llicència d’obertura, 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.
4. Quan l’atorgament d’una llicència d’obres quedi especialment condicionat a la prèvia
obtenció de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia, es concedirà, prèvia
sol·licitud de l'interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa per llicència
d’obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de duració de la llicència d'obres, o
el de la seva pròrroga, l'interessat:
a) o bé prevegi que l’activitat a exercir en el local no es realitzarà
b) o bé hagi canviat l’activitat en el mateix local.
Article 12è.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 13è.
En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria si
s'hagués concedit la llicència
Article 14è.
El pagament dels drets per llicència d'obertura, 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 o
comunicació i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que l'Administració
imposi.
Article 15è.
Quan l'atorgament d'una llicència d'obres quedi especialment condicionat a la prèvia obtenció
de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia, es concedirà, prèvia sol·licitud de
l'interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa per llicència d'obertura acreditada
quan havent transcorregut el termini de duració de la llicència d'obres, o el de la seva pròrroga,
l'interessat:
a) o bé prevegi que l'activitat a exercir en el local no es realitzarà
b) o bé hagi canviat l'activitat en el mateix local.
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Article 16è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 27 d’octubre de
1994 i ha estat modificada en data 28 de desembre de 2017 i entrarà en vigor el 1 de gener de
2018 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11. TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1r. Disposició General
La Taxa de clavegueram i vigilància especial de clavegueres particulars s'atindrà al què
disposa al respecte la Llei reguladora de les Hisendes Locals, especialment als articles 20 al
27, inclosos.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de
les clavegueres, tan si estan connectades a la xarxa general com si tenen caràcter particular.
Article 3r. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per la prestació del Servei esmentat, considerat com annex i
indispensable a l'ús dels estatges i locals, i per la possibilitat d'abocament de les aigües
residuals a la xarxa municipal de clavegueram.
Article 4t. Subjectes passius.
1. Tindran la consideració de subjectes passius en concepte de contribuents:
a) Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament domiciliari d'aigua, sigui en
qualitat de propietaris o arrendataris de locals.
b) Els propietaris de les vivendes en cas que no disposin de servei de subministrament
domiciliari d'aigua.
2 Tindran la consideració de subjectes passius substituts, del contribuent els propietaris de les
finques arrendades.
Article 5è,- Bases
1. Constituiran la base per a l'exacció de la taxa:
a) En els immobles amb subministrament domiciliari d'aigües i que no disposin d’aigua de
pou per usos domèstics, el preu del volum d'aigua consumit, mesurat pel comptador
durant cada període de facturació.
b) En els immobles amb subministrament domiciliari d’aigües i que disposi d’aigua de pou
per usos domèstics o piscina, el preu del volum d'aigua consumit mesurat pel
comptador durant cada període de facturació, més el preu de volum d’aigua, que
mitjançant informe justificatiu per part de l’empresa adjudicatària del servei de
subministrament d’aigua, s’estimi que s’ha utilitzat de l’aigua de pou i que ha estat
abocada a la xarxa de clavegueram.
c) En els immobles ocupats sense subministrament domiciliari d’aigües i que es tingui
constància que s’utilitza aigua de pou per usos domèstics es considerarà el preu del
consum de 10 m3/mensual
2. Aquestes magnituds tenen caràcter de mínims, reservant-se l'Ajuntament el dret d'inspecció
per una millor determinació del consum real.
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El preu de l'aigua es considera sobre la base de les tarifes vigents net d'impostos.
Article 6è. Tarifes.
El tipus de gravamen serà el 25%.
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.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració,
són de caràcter obligatori per a totes les finques del Municipi que tinguin façana las carrers,
places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca
no passi els cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa
a la xarxa.
Article 8è. Recaptació
1. Pels abonats al servei d'aigua la recaptació en voluntària es realitzarà, per les companyies
subministradores, en base al padró estimat segons els consums anteriors i les variacions de les
tarifes d'aigua, modificat en base als consums reals de cada període.
2. Pels nous usuaris de la xarxa del servei d'aigua potable, es confeccionarà padró en la forma
habitual.
3. La recaptació es podrà realitzar per rebut separat o en unitat de rebut amb la facturació del
subministrament d'aigua. En aquesta última modalitat, la quota de la taxa figurarà com a
concepte independent del consum d'aigua, i en nota al peu es consignarà l'aclaració a l'usuari
sobre el concepte i l'autorització de l'esmentada taxa.
4. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de l'aigua és
negués a satisfer la quota de la taxa a l'empresa subministradora, en donarà compte a
l'Administració municipal en la forma deguda, la qual procedirà executivament contra el morós.
Article 9è. Dret Supletori
En tot allò no previst regeix l'ordenança fiscal general.
Disposició Final.- Vigència.
La present ordenança aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de data 27
d’octubre de 1994 i modificada en sessió de data 28 d’octubre de 2014, entrarà en vigor el dia 1
de gener de 2015 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12. TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com
són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de
sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i
guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que,
de conformitat amb el que es preveu en el Reglament Municipal del Cementiri, siguin
convenients o s'autoritzin a instància de part.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la
realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin solidàriament
obligats a efectes del pagament de la taxa.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Serveis no subjectes i Bonificacions
1. Estaran no subjectes els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la
família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.
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2. Gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa de conservació, tant per l’exercici en curs
com anteriors, les sepultures que siguin cedides a l’Ajuntament de Palafrugell de manera
gratuïta
Article 6è. Quota tributària
Els serveis subjectes a gravamen i l’import d’aquests són els que es fixen a continuació:
CEMENTIRI MUNICIPAL
1. Concessió de dret sobre panteons i tombes
1.1 Panteó doble
1.2 Panteó senzill
1.3 Tomba
2. Concessió de dret sobre sepultures de nova construcció
2.1 Sobre Hipogeu o cripta
2.2 Sobre un nínxol
2.2.1 Nínxol de primer fins a quart pis
2.2.2 Nínxol de cinquè pis
2.3 Sobre Columbaris
2.4 Sobre un nínxol al cementiri Islàmic
3. Concessió de dret sobre sepultures recuperades i millorades
3.1 Concessió a 50 anys.
3.1.1 Hipogeu o cripta
3.1.2 Nínxol de primer fins a quart pis
3.1.3 Nínxol de cinquè pis
3.2 Concessió a 5 anys.
3.2.1 Nínxol de primer fins a quart pis
3.2.2 Nínxol de cinquè pis
4. Reconversió de la temporalitat de les sepultures
4.1 Rescat de sepultures amb temporalitat caducada.
4.2 Elevació a temporalitat de 50 anys de sepultures amb inferior durada.
Les tarifes dels epígrafs 4.1 i 4.2 es calcularan aplicant el 80% sobre la tarifa
corresponent a la concessió de dret de nova construcció, en funció del tipus de
sepultura.
5. Obertura i tancament de panteons, criptes i ninxos d’antiga construcció
5.1 Un panteó
5.2 Una cripta
5.2.1 Amb làpida vidriera o construccions especial, s’afegiran
5.3 Un nínxol
6. Tancament de panteons, criptes i nínxols de nova construcció:
6.1 Panteó
6.2 Cripta
6.3 Nínxol
7. Enterrament a panteons, criptes o nínxols i trasllat de despulles:
7.1 A panteons
7.2 A criptes
7.3 A nínxols
7.4 Trasllat de despulles dins del recinte
8. Reparació i conservació de sepultures:
8.1 Col·locació de làpida
9. Estança en cambra Per dia
10. Utilització de la sala d’autòpsies, cada vegada
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7.136,20
4.757,50
3.747,90
4.776,10
790,00
479,60
340,10
790,00
1.910,44
316,00
191,84
158,00
95,92

231,20
211,10
46,10
38,40
200,80
170,90
32,90
200,80
161,00
39,40
46,10
33,10
50,60
33,10
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11. Embalsaments
39,40
12. Control regulació del tràfic per la comitiva de l'enterrament
Per cada enterrament
64,10
13. Conservació del cementiri:
a) Per Panteó
48,10
b) Per Cripta
28,50
c) Per Nínxol
9,50
14. Col·locació placa jardí del repós
27,00
15. Canvis de titularitat
El percentatge a pagar vindrà determinat en funció del grau de parentiu, segons la legislació civil
catalana, entre el titular de la sepúltura i el sol·licitant i s’aplicarà sobre el preu establert a la present
ordenança per concessió del dret corresponent.
a-Cònjuge, parella de fet i familiars de 1er. Grau.................................................................
2%
b.-Familiars de 2on. grau ...................................................................................................
5%
c.-Familiars de 3er. grau ...................................................................................................
10%
d.-Familiars de 4rt. grau .....................................................................................................
15%
e.- Canvis de titularitat sense obligatorietat de parentiu familitar
e.1.- Hereus amb documentació que acrediti la seva condició .................................
2%
e.2.- Canvis de titularitat amb lligam afectiu demostrable entre el sol·licitant i el
15%
titular difunt o amb un difunt inhumat a la sepultura en qüestió.........................
e.3.- Cessions de sepúltures del titular en vida a favor d’una altra persona .............
25%
Article 7è. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes
a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es
sol·liciten.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del
projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada
s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe a la Tresoreria de l'Ajuntament en la
forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
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, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 27 d’octubre de
1994 i modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 i entrarà en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13. TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) 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 i del Decret Legislatiu 1/2009 pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix les taxes
pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es
regiran per la present Ordenança.

I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels
serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. Es consideren escombraries domiciliaries i residus domèstics els generats en els habitatges
particulars. S’exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els
detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la
seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques,
profilàctiques o de seguretat.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament,
requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Runes d’obres.
d) D’altres tòxics o perillosos.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, en concepte de contribuents, les
persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei, pel fet d’ocupar o utilitzar les
vivendes situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari,
d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzin les vivendes, aquells que figurin com a titulars de
contractes de subministrament d’aigua potable de l’habitatge. En cas que l’habitatge no disposi
de subministrament d’aigua potable, s’entendrà que ocupen o utilitzen les vivendes qui sigui el
titular de l’Impost sobre Béns Immobles de la vivenda.
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Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societatsi els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. La base de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris serà la unitat d’habitatge o la unitat de local.
En aquest sentit s’estableixen les següents tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda, en funció de les següents categories:
- Vivenda en divisió horitzontal: 148,44 €/any
- Vivenda unifamiliar entre mitgeres: 152,52 €/any
- Vivenda unifamiliar aïllada o aparellada: 168,12 €/any
b) Quota reduïda per vivenda ubicada en sòl no urbanitzable o en el nucli urbà d’Ermedàs:
77,34 €/any.
c) Bonificacions
1. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del
30% sobre la quota establerta a l’apartat a) i b), pels subjectes passius que puguin
acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un
mínim de 6 entregues a l’any les quals hauran de ser residus no contemplats en els
contenidors de recollida selectiva al carrer. (paper, cartró, vidre i envasos). Per
acreditar un ús normal i regular s’aplicaren els següents criteris:
o Les entrades realitzades durant la mateixa setmana es consideraran
una sola entrada
o Les 6 entrades s’hauran de distribuir com a mínim en 4 mesos
diferents.
2. per cada vivenda independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció del
25% sobre la quota establerta a l’apartat a) i b), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar durant tot l’any natural anterior a la campanya municipal de foment
del compostatge o que des de fa més de sis mesos fan autocompostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient .
3. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del
60% sobre la quota establerta a l’apartat a) i b), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior.
2. Les bonificacions previstes en l’apartat c) es tramitaran d’ofici per part de l’Ajuntament, a
excepció de l'establiment de les bonificacions previstes en els apartats 2 i 3 per als subjectes
passius que facin autocompostatge per pròpia iniciativa, que s'aplicarà prèvia sol·licitud abans
del 31 de gener del següent exercici al que es sol·liciti la seva aplicació. En la sol·licitud
l'interessat haurà d'indicar si sol·licita la bonificació per compostatge o per ús de la deixalleria i
compostatge.
Article 6è.- Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el
servei municipal de recollida d'escombraries domiciliaries, en els carrers o llocs on figurin els
habitatges estigui establert i en funcionament.
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Article 7è. Declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa,
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte
a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.
3. En cas d’habitatges connectats a la xarxa de subministrament d’aigua potable el cobrament
de la taxa s’efectuarà de manera simultània all cobrament de la taxa per subministrament
d’aigua, i es prorratejarà pels corresponents trimestres naturals. En cas d’habitatges no
connectats a la xarxa de subministrament d’aigua potable es realitzarà un únic pagament
anual.
Article 8è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials
Article 9è. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria
de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de
residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació del residus comercials.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els
serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la
consideració d’assimilables als municipals.
Article 10è. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a. Sol·licitin la prestació
b. Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats en establiments que, d’acord amb l’article 36 de
l’Ordenança Reguladors dels Residus de Palafrugell, es puguin considerar com a servei no
obligatori, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor
autoritzat la recollida, tractament i eliminació de la totalitat de residus que produeixi l’activitat
corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del final del primer trimestre de
l’any i s’haurà de renovar el primer trimestre dels exercicis posteriors i en cas de noves
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activitats en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat. Els titulars d’activitats que portin a
terme aquest acreditament deixaran de tributar pels conceptes de recollida i tractament de
residus a partir del següent trimestre natural posterior, si bé hauran de fer efectiva una taxa
anual d’import 175,44 euros per la inspecció i control municipal de la correcció del servei.
Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que
té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
3. Per a les activitats de construcció generadores de runa el titular de la mateixa tindrà la
consideració de subjecte passiu sempre que no sol·liciti, de manera conjunta amb la llicència
d’obres corresponent, l’ocupació de la via pública per contenidor de runes.
4. Els titulars d’activitats sense local afecte que utilitzin els serveis de la deixalleria municipal,
tindran la consideració de subjectes passius.
5. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on
s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11è. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 12è. Quota tributària
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran per una quota anual resultant d’aplicar el
coeficient multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d’import 59,95 €.
CONCEPTE

COEFICIENT

1 Locals destinats a activitat d’hostaleria:
1.1 Hotels, hostals, residències, fondes i pensions que no tinguin
servei de menjador, per cada habitació................................................

0,5
mínim 5

1.2. Restaurants, Snacks, frankfurts, cases de menjars i locals on
es serveixin productes alimentaris cuinats, per cada tram
de 5 m2 o fracció de superfície.................................................................... 1
mínim 6
1.3 Bars i establiments de begudes i cafès, per. cada tram .
de 5 m2 o fracció de superfície................................................................... 1
1.4 Sales de festa, discoteques, bingos
per cada tram de 15 m2 o fracció de superfície........................................
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mínim 14
1.5 Càmpings o campaments de turisme, per cada tram de 200 m2 o
fracció.......................................................................................................... 1
1.6 Terrasses annexes als locals anteriors cada 5 m2 o fracció...................

1
mínim 5

1.7 Establiments amb llicència d’activitats de bar musical per cada tram
de 10 m2 o fracció de superfície................................................................... 1
mínim 10
2. Locals destinats a comerços de comestibles
2.1 Comerç de productes alimentaris: fruiteries, fleques, carnisseries,
6
peixateries, botigues de verdures, cellers…etc
2.2 Autoserveis
de venda de productes alimentaris i no alimentaris
simultàniament (que no tinguin la consideració de Supermercat o Hipermercat),
8
Magatzem de comestibles, fàbriques de pà i anàlegs, Gelateries i Rostisseries
2.3 Comerç de menjars per emportar amb servei a domicili

10

2.4 Supermercats, economats, magatzems majoristes de productes alimentaris, escorxadors
Fins a 100 m2....................................................................................... 13
De 101 a 250 m2 ................................................................................ 20
De 251 a 500 m2................................................................................. 30
De 501 a 1.500 m2........................................................................ .... 60
De 1.500 a 3.000 m2.......................................................................... 80
Més de 3000 m2................................................................................. 100
3. Locals destinats a comerços de tot tipus que no es dediquin a la venda o consum d'aliments o
begudes
3.1 Comerços al detall...................................................................................... 4
3.2 Comerços al major..................................................................................... 8
4 .Locals destinats a activitats de serveis de tot tipus no previstos en els apartats anteriors
4.1 Sanitat, serveis veterinaris, perruqueries.................................................

4

4.2 Farmàcies i Parafarmàcies .......................................................................

6

4.3 Bancs i entitats financeres........................................................................... 10
4.4 Impremtes, copisteries, arts gràfiques, enquadernacions........................... 7
4.5 Tallers de reparació de vehicles de tot tipus, planxisteries.......................... 5
4.6 Transports de viatgers amb serveis d'autobusos........................................ 10
4.7 Transports de mercaderies.......................................................................... 7
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4.7 Cinemes, teatres, etc. Per cada tram de 50 localitats o fracció................... 2
4.8 Locutoris .................................................................................................... 4
5. Locals destinats a indústries de tot tipus no complementaris en els apartats
anteriors (extractives, de trasnformació, manufactureres, mecàniques, energia, 4
aigua ...etc)........
6. Ports esportius, per cada amarratge.................................................................... 0,6
7. Locals amb activitats no especificades expressament....................................... 3
60,00 €

8. Locals sense activitat

Per l’aplicació de les tarifes referides en el presents article, tindrà la consideració de superfície
computable la major de les següents:
-Superfície consignada a la llicència d’activitats
-Superfície consignada al projecte tècnic presentat
-Superfície total declarada a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
2.- A les activitats d’hosteleria, restaurants, bars, cafeteries...etc, que s’autoritzi l’ocupació de la
via pública amb taules i cadires hauran de fer efectiva una liquidació complementària en
concepte de taxa per recollida d’escombraries d’acord amb els criteris establerts a l’apartat
anterior aplicant un mòdul bàsic d’import 21,93 euros, que es prorratejarà pel període de temps
que s’autoritzi l’ocupació. La liquidació complementària en concepte d’escombraries es farà
efectiva de manera conjunta amb la taxa per ocupació del domini públic.
3.-Quan una activitat econòmica es desenvolupi en locals colindants i sempre que la superfície
no sigui determinant en el càlcul de la quota a ingressar, es considerarà com un únic local a
efectes de tributació.
4.-En cap cas la quota anual a liquidar en concepte d’escombraries per locals serà inferior a
60,00 €.
5.- Per a les activitats econòmiques i /o professionals que no precisin de local, i utilitzin la
Deixalleria Municipal, s’aprovarà una liquidació trimestral per l’ús que s’hagi fet. En cas que la
liquidació trimestral sigui inferior a 5,00 € s’acumularà en liquidacions posteriors. Les tarifes
aplicables són les següents:
Residu
REPQ (Residus especials en petites quantitats): Dissolvents,
pintures, tintes, àcids, productes de neteja, reveladors
fotogràfics, aerosols, fitosanitaris, cosmètics i medicaments…
Envasos buits que hagin contingut substàncies perilloses
Metalls valoritzables (coure, plom, zinc, acer, alumini, llautó) i
cable elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
Olis lubricants
Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Tònners
Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres
Làmpades i fluorescents
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Envasos lleugers
Plàstic d’embalatge
Porexpan (polietilè expandit)
Paper i cartró
Envasos de vidre
Plàstic dur (cadires i taules de jardí, cubells d’escombraries
domèstiques, etc.)
Olis de cuina
Vidre laminat
Vidre pla
Runa ( excepte paletes i empreses construcció, que tributen
d’acord amb l’article 12.8)
Fusta
Poda
Voluninós
Pneumàtics
Ferralla
Matalassos

−
0,70 €/m3
0,70 €/m3
−
−
0,20 €
−
0,04 €
−
0,09 €
0,05 €
0,07 €
0,15 €
−
−
7,00 €/unitat

6.- La resta d’activitats econòmiques que paguin taxa d’escombraries i que puguin utilitzar la
Deixalleria segons allò especificat en la Ordenança Reguladora dels Residus de Palafrugell,
podran fer servir sense cost la Deixalleria amb els següents límits d’entrada, i en cas que es
superi aquests límits es girarà la liquidació per l’excés aplicant les tarifes de l’apartat anterior:
Residu
REPQ (Residus especials en petites
quantitats): Dissolvents, pintures, tintes,
àcids, productes de neteja, reveladors
fotogràfics, aerosols, fitosanitaris, cosmètics i
medicaments…
Envasos
buits que
hagin contingut
substàncies perilloses
Metalls valoritzables (coure, plom, zinc, acer,
alumini, llautó) i cable elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
Olis lubricants
Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Tònners
Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres
Làmpades i fluorescents
Envasos lleugers
Plàstic d’embalatge
Porexpan (polietilè expandit)
Paper i cartró
Envasos de vidre
Plàstic dur (cadires i taules de jardí, cubells
d’escombraries domèstiques, etc.)
Olis de cuina
Vidre laminat
Vidre pla
Runa
(excepte
paletes
i
empreses
construcció)
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Kg exempts de tarifa
50 kg (només generadors que no disposin de
recollida a través dels SIG)
50 kg (només generadors que no disposin de
recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada
Només domèstic
Només domèstic
Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
10 kg (només generadors que no disposin de
recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada
45 m3
45 m3
Sense límit d'entrada
Sense límit d'entrada
400 kg
Només domèstic
1.500 kg
7.000 kg
1.000 kg
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Fusta
Poda
Voluminós
Pneumàtics
Ferralla
Matalassos

3.000 kg
7.500 kg
1.000 kg
Només domèstic
Sense límit d'entrada
5 unitats

7.- Per a les activitats de construcció generadores de runa que no requereixin llicència d’obra
major o que no sol·licitin, de manera conjunta amb la llicència d’obres corresponents, l’ocupació
de la via pública per contenidor de runes o que no disposin d’un gestor privat de runes, l’import
de la taxa serà el resultat d’aplicar el tipus únic de 0,5% al pressupost de l’obra que s’apliqui a
efectes d’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres. Per cada obra s’estableix un límit
de 1.000 kg de runa a l’any.
8.- Qualsevol element no autoritzat sobre la via pública serà considerat un residu i en cas que
sigui retirat pel servei municipal i posteriorment un particular reclami la seva devolució haurà de
fer efectiva una quota de 50,00 € en concepte de les taxa per la recollida del residu.
9.- Les activitats de fires, atraccions, circs i altres espectacles de caràcter ambulant hauran
tributar d’acord amb el següent escalat:
a. ocupacions del recinte firal per festa major:
i. Bar, frankfuts, creperifes i similars: 0,92 €/m2 per tota la durada a de
l’ocupació
ii. Resta d’ocupacions: 0,18 €/m2 per tota la durada de l’ocupació
b. Ocupacions per circs i altres: 30 € per dia d’ocupació
Article 13è.- Acreditament
1. Per a les activitats exercides en local afecte, la taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir
des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, quan el servei
municipal de recollida d'escombraries en els carrers o llocs on figurin els locals utilitzats pels
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període
que aquest determini.
La quota corresponent a lliurament incorrecte de residu s’acreditarà previ informe de l’àrea
municipal de medi ambient que acrediti la procedència d’aplicar l’esmentada quota.
2. Per a les activitats econòmiques i/o professionals que no precisin de local la taxa s’acreditarà
en el moment que accedeixin als serveis de la deixalleria municipal.
3. Per a les activitats de construcció generadores de runa que no sol·licitin l’ocupació de la via
pública per contenidor de runes, la taxa s’acreditarà en el moment de sol·licitar la llicència
d’obres.
Article 14è. Declaració i ingrés
1.Per a les activitats que s’exerceixin en local, dintre dels trenta dies hàbils següents a la data
en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva
inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i
ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici, prorratejada per trimestres naturals.
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2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels
interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al
de la data en què s'hagi realitzat la declaració. En cas que en un local es produeixi un canvi
d’activitat que suposi variació en la quota tributària a ingressar en concepte de taxa
d’escombraries, es procedirà a prorratejar per quotes trimestrals les quotes anuals de les
diferents activitats per tal de regularitzar el seu pagament, aplicant el nou import de la nova
activitat a partir del trimestre següent en que es comuniqui la nova activitat.
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la llicència
municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els quals no s’ha
exercit cap activitat.
4.- Per les activitats que s’exerceixin en local, quan s’atorgui una llicència temporal o es
comuniqui prèviament per activitat de caràcter temporal, on consti en el moment de
l’atorgament la data de finalització no prorrogable de la mateixa, es calcularà la taxa en funció
dels trimestres efectius d’activitat previst.
Article 15è. Bonificacions
1. Els generadors de residus comercials que d’acord amb la ordenança reguladora dels residus
de Palafrugell (art. 36), puguin optar a una gestió privada, tindran les següents bonificacions
(acumulables):
Residu
Cartró
Envasos
Vidre
Orgànica
Resta

Bonificació
10 %
20 %
20 %
20 %
30 %

Als establiments que gestionin de forma privada la totalitat dels residus, els hi serà d’aplicació
la quota mínima establerta a l’article 10.2 de la Ordenança Fiscal.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança, ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de 27 d’octubre de 1994
i modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener
de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA.
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim de Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública", que es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat decret
2/2004, i als articles 70 i 72 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, en els
casos previstos a l’article 7 del Reial Decret Llei 339/90, modificat per la Llei 5/1997, i
d’embarcacions amb eslora inferior a 5,50 metres, així com altres serveis relacionats amb la
seguretat vial.
Article 3r. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de la Circulació i afecta
qualsevol vehicle el conductor del o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per
l'agent de circulació, no corregeix la deficiència causant de l'advertència i la permanència d'un
vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que
impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.
Article 4t. Subjecte passiu
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció
comesa.
Article 5è.Tarifes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
A) Per immobilització mecànica de vehicles amb grapa
B) Per enganxament dels vehicles amb grua:
- Motors i ciclomotors
- Turismes
- Vehicles TT, furgonetes, tractors i camionetes
C) Conducció de vehicles al dipòsit municipal:
- Bicicletes, ciclomotors i motocicletes
- Turismes i remolcs horari diürn de 06 A 22 hores
- Turismes i remolcs horari nocturn de 22 A 06 hores
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32,80
32,80
49,30
54,80
44,00
98,80
120,80
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-Vehicles TT, furgonetes, camionetes i vehicles especials horari diürn de 6 a 22
-Vehicles TT, furgonetes, camionetes i vehicles especials horari nocturn de 22 a 6
D) Dipòsit i pupil·latge dels vehicles,per dia o fracció
- Bicicletes, ciclomotors i motocicletes
- Turismes, furgonetes, vehicles TT, remolcs i vehicles especials
- Camions, autocars, autobusos
- Embarcacions
E) Retirada de vehicles abandonats
F) Retirada d'embarcació amb eslora inferior a 5,50 metres
G) Realització de prova de contrast del test d’alcoholèmia i/o drogues

109,70
131,70
5,80
7,70
16,50
3,60
225,10
148,20
120,00

2.- Per la retirada i dipòsit de qualsevol elements de la via pública, que destorbi o no estigui
autoritzat, s’aplicaran a efectes de la seva recuperació pel seu propietari les tarifes previstes pels
ciclomotors a l’apartat anterior .
Article 6è. Normes de gestió i recaptació
1. El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es
fa efectiu a l'ofici corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'ajuntament o
mitjançant un sistema automàtic i serà indispensable el seu pagament per tal de procedir al
retorn del vehicle al seu propietari.
2. Per a la realització de les proves de contrast del test d’alcoholèmia i/o drogues serà requisit
indispensable procedir prèviament al pagament de la taxa. En cas que la prova resulti negativa
es procedirà a tramitar d’ofici la devolució d’ingressos indeguts per l’import ingressat.
Article 7è. Exempcions.
Els titulars i propietaris dels vehicles quedaran exempts de l’abonament de les taxes de
recollides a la present Ordenança Fiscal en els següents casos:
- Quan el vehicle retirat i entrat al Dipòsit Municipal sigui recuperat per robatori o per altres
causes no produïdes directament pel titular, propietari o conductor, en les quals els Agents de la
Policia Local considerin totalment necessària la mesura cautelar. Aquesta exempció s’aplicarà
des del moment de la retirada fins 48 hores després d’haver comunicat al titular, propietari o
conductor la retirada del vehicle.
- Quan el vehicle sigui retirat per ordre d’autoritat judicial o administrativa . Aquesta exempció
s’aplicarà des del moment de la retirada fins 48 hores posteriors a l’aixecament de l’ordre de
dipòsit.
Article 8è. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits,
amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 27 d’octubre
de 1994 i modificada en sessió de data 29 d’octubre de 2013 i entrarà en vigor a partir del dia 1
de gener de 2014 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

UTILITZACIÓ

PRIVATIVA

O

Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3. 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, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les
"Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local", que es regeix per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat
Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
1.Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local.
2 Queden incloses dins d’aquesta Ordenança les següents utilitzacions privatives o aprofitament
especials:
a.- Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública
b.- Obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment o de les voreres
c.- Ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
d.- Ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
e.- Instal·lació de quioscos en la via pública
f.- Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, o atraccions situats
en terrenys d’us públic així com indústries ambulants i rodatge cinematogràfic.
g.- Utilització de béns immobles municipals.
Article 3r. Supòsits de no subjecció
Modificació article 3r. Supòsits de no subjecció
a) Les utilitzacions de béns immobles municipals que es realitzin per entitats sense ànim de
lucre i sense cobrament d’entrada ni cap tipus de contraprestació econòmica relacionada
amb les activitats a desenvolupar en els béns immobles municipals a excepció de les
previstes a l’apartat 2.1.2 de l’epígraf 7è de l’article 6è de la present ordenança. Tenen la
consideració d’entitats sense ànim de lucre les que constin inscrites en el corresponent
registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o acreditin mitjançant la
documentació necessària la seva condició, així com les Comunitats de Propietaris quan
actuïn directament sense la presència de cap Administrador de finques.
b) Les ocupacions, que no afectin al trànsit viari, fins a un màxim de tres dies de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
c) Les activitats de rodatge cinematogràfic i altres ocupacions del domini públic sempre i quan
suposin activitats de promoció del municipi de Palafrugell segons informe motivat de l’Institut
de Promoció Econòmica de Palafrugell.
d) Les ocupacions anuals d'una taula de fins a 2m2 que realitzin establiments destinats a
activitats d’hosteleria sempre que no instal·lin cap altra terrassa amb taules i cadires a la via
pública amb caràcter anual
e) Les ocupacions de dependències municipals que realitzin les empreses amb l’objecte de
procedir a la selecció de personal sempre que compleixin els següents requisits:
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1. Que cerquin un mínim de 10 persones treballadores per a cobrir vacants localitzades a
Palafrugell, amb contracte mínim de 4 mesos i que no discriminin per raó de gènere, edat
i/o nacionalitat.
2. Fer sol·licitud prèvia d’oferta de treball al Servei d’Ocupació Municipal de I’Ipep (SOMI),
com a mínim un mes abans a la incorporació al lloc de treball per poder fer la
corresponent gestió del servei i la posterior selecció per part de l’empresa.
3. Que l’empresa destini els mitjans humans i materials necesssaris per fer la selecció
f)

Les ocupacions de dependències municipals que realitzin empreses certificades per la
realització de formació ocupacional sempre que compleixin els següents requisits:
1. Col·laborin amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell amb la finalitat de
facilitar l'accés al treball i/o la professionalització en el lloc de treball
2. No suposi cost econòmic per a les persones participants
3. Que existeixi un impacte positiu al municipi de Palafrugell, segons informe motivat per
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

Article 4r. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d’acord a algun dels
supòsits previstos a l’article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5è. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Tarifes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
1. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
1. Cables de conduccions elèctriques, telefòniques, d’aigua i gas, tubs,
canonades, transformadors, caixes de derivació i distribució instal·lats
a la via pública o que ocupin la seva volada
1.1 Per metre lineal de riell o similar ocupant la via pública
1.2 Per qualsevol suport o element ocupant la via pública: pal, torre,
transformador etc :
- Fins a 1 m2 de superfície
- Excés per m2 o fracció
1.3 Per qualsevol pern ocupant la via pública en vol tipus palomera,
posteta
1.4 Per metre lineal de conducció aèria, grapada o façanes o ocupació
similar
1.5 Ocupacions del sòl que afectin a la circulació viària
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a) Una hora o fracció
b) Dues hores o fracció
c) Tres hores o fracció
d) Quatre hores o fracció
e) Cinc hores o fracció
f) Superirors a cinc hores, amb un màxim de 24 hores.
2. Ocupació del subsòl dels terrenys d´ús públic
2.1 Per cada metre lineal de conducció ocupant el subsòl
-Excés per metre lineal quan la conducció és gas, vapor, etc
2.2 Qualsevol altre tipus de cables de conducció per metre lineal, a
l'any
2.3 Tanques o dipòsits, per metre cúbic o fracció de capacitat, a l'any
2.4 Transformadors elèctrics, per metre quadrat o fracció de superfície
ocupada,a l’any
2.5 Túnels, corredors o cambres subterrànies:
2.5.1 Per a l’eixampla o ampliació de la planta inferior o soterrani dels
immobles per metre cúbic de capacitat a l'any
2.5.2 Qualsevol altre tipus de túnels, corredors, o cambres soterrànies,
per metre cúbic de capacitat a l'any
3. Aquells sortidors de gasolina i anàlegs
3.1 Ocupació de la via pública a terrenys municipals amb aparells
sortidors de gasolina, per cada metre quadrat o fracció
3.2 Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsit de gasolina, per
cada metre cúbic o fracció
4. Ocupació del sòl
4.1 Bàscules, aparells automàtics de venda no especificats en altres
epígrafs, anàlegs, amb accés des de la via pública, per metre quadrat
o fracció, a l'any
4.2 Jardineres i espais delimitats per les mateixes, per metre quadrat
o fracció, a l'any
4.3 Caixers automàtics annexos a establiments bancaris o caixes
d'estalvis que donin directament a la via pública, per unitat a l'any
4.4 Botigues en les que el mostrador dóna directament a la via pública i
que utilitzin aquesta per a l´ús o servei al públic, per metre lineal o
fracció a l'any
4.5 Cabines fotogràfiques i màquines de fotocòpies, amb accés des de
la via pública Per cada màquina a l’any
4.6 Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de productes
de caràcter sanitari, amb accés des de la via pública, a l’any
4.7 Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol
aliment o beguda, amb accés des de la via pública a l’any, per metre
lineal
4.8 Màquines recreatives infantils per any o fracció
5. Expositors verticals de productes i articles de venda, penjats a les
portes o recolzats al terra, per metre lineal o fracció:
1.-Ocupació al dia
2.- Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
3.- Tot l'any, a l'any
6. Instal·lació de guingueta a la via pública destinada a la venda de
gelats,..etc.per metre quadrat o fracció, al mes
7. Ocupacions realitzades per altres establiments comercials o
industrials amb taulells o directament sobre la via pública, per metre
quadrat o fracció:
1.-Ocupació al dia
2.- Temporada de setmana Santa fins al 31 d’octubre
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3.- Tot l'any, a l'any
25,30
8. Per exhibició de cartells o rètols sobre el sòl o vol de la via pública
per metre quadrat o fracció, a l'any
18,00
9. Ocupacions realitzades per l'organització de casaments sobre el sòl
de la via pública, per metre quadrat o fracció, a l'any
12,30
10. Ocupacions realitzades per particulars sobre el sòl i volada de la
via pública, per metre quadrat o fracció, a l'any.
1.- per metre quadrat o fracció a l’any
27,60
2.- per metre quadrat o fracció per temporada
22,08
11. Pancartes, amb finalitat comercial,prèvia autorització per metre
quadrat o fracció a l’any
251,10
12. Congeladors per a gelats i màquines geladores
1.-Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre per màquina
(a les ocupacions per temps inferior s'aplicarà aquesta tarifa)
193,70
2.- Tot l'any per màquina
269,10
13. Varadors municipals ubicats a les platges de Tamariu, Llafranc i
Calella, €/ m2
16,16
2. TAXA PER OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE
LES VORERES
A paviments de macadem
1. OBERTURA DE RASES O CALES
1.1 Fins a 5 metres lineals
13,00
1.2 Per cada m l o fracció quan es passa 5 m
2,90
2. ALTRES REMODELACIONS DEL PAVIMENT DE LA CALÇADA O
LA VORERA
2.1 Fins a 5 metres quadrats
17,30
2.2 Per cada metre quadrat o Fracció d’excés
3,60
A paviments asfàltics, de formigó o d’un altre material de
construcció
1 OBERTURA DE RASES O CALES
1.1 Fins a 5 metres lineals
20,70
1.2 Per cada m l o fracció quan es passa 5 m
4,70
2. ALTRES REMODELACIONS DEL PAVIMENT DE LA CALÇADA O
LA VORERA
2.1 Fins a 5 metres quadrats
27,60
2.2 Per cada metre quadrat o Fracció d’excés
5,90
3. REPOSICIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC
3.1 Fins a 5 metres lineals
95,60
3.2 Per cada metre lineal o fracció d’excés
26,30
3. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS,
BASTIDES I ALTRES INTAL.LACIONS ANÀLOGUES
a)Ocupacions temporals de la via pública amb materials de
construcció, runes, mercaderies diverses, contenidors, mobles, etc, per
metre quadrat o fracció
Fins a 30 dies
9,60
Superior a 30 dies per cada mes o fracció
18,00
b) Tanques i bastides, que no impedeixin l’accés a la via pública, per
metre lineal o fracció
Fins a 30 dies
6,10
Superior a 30 dies per cada mes o fracció
8,30
c) Instal·lacions de grues
c.1 Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o la ploma de la
qual ocupin en el seu recorregut la volada de la via pública o terrenys
387,70
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d'ús públic, per cadascuna
c.2 Quan la base s’instal·li en la via pública, previ informe dels Serveis
Tècnics, i garantia del valor dels possibles desperfectes que la
instal·lació pugui ocasionar
1.658,40
4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.1 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia
descoberta o amb parasols, per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
36,52
b) Tot l'any, A l'any
45,70
c) Ocupació transitòria al dia
3,88
al mes
12,65
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
28,46
b) Tot l'any, A l'any
35,50
c) Ocupació transitòria al dia
3,06
al mes
9,89
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
25,81
b) Tot l'any, A l'any
28,46
c) Ocupació transitòria al dia
2,96
al mes
8,87
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
20,81
b) Tot l'any, A l'any
25,81
c) Ocupació transitòria al dia
2,55
al mes
7,75
4.2 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia amb
mampares rígides, amb peus, separades del paviment un minim de 10
cm, i d’una alçada no superior a 1,40 metres, per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
43,30
b) Tot l'any, A l'any
54,18
c) Ocupació transitòria al dia
4,60
al mes
14,99
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
33,71
b) Tot l'any, A l'any
42,04
c) Ocupació transitòria al dia
3,62
al mes
11,72
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
30,60
b) Tot l'any, A l'any
33,74
c) Ocupació transitòria al dia
3,51
al mes
10,53
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
23,56
b) Tot l'any, A l'any
29,22
c) Ocupació transitòria al dia
2,89
al mes
8,78
4.3 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura
fixa de cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
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Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 1a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 2a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 3a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
4.4 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura
fixa (no desmuntable) de tancament i cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 1a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 2a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 3a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes

50,08
62,53
15,81
38,96
48,45
12,24
35,39
38,96
10,30
26,32
32,74
8,87

59,16
79,25
18,67
46,72
61,61
14,69
40,60
49,27
11,83
29,38
39,58
9,89

5. TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA
1. Quioscos i altres instal·lacions anàlogues de construcció fixa sobre
la viapública Tot l'any, per m² fracció
51,00
2. Llicències per l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a
la venda d'entrepans, xocolata, begudes i similars, per dia, per m²
fracció
8,30
6. TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC AIXÍ COM INDUSTRIES AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
1. Llocs de venda a la via pública:
1.1 Llocs de venda a la via pública previstos en aquest fi:
1.1.1 Venda de teixits, peces de vestir o calçar, quincalleries objectes
de plàstic i altres articles així com la venda de fruites o articles del
camp per metres lineal o fracció
a) Llocs fixes al mercat setmanal dels diumenges, al semestre
40,10
b) Llocs fixes els altres dies de la setmana (mercat diari), cada mes
16,90
1.2 Llocs o parades a les voreres o places per exhibició i venda articles
qualsevol mena, tal com bijuteria, objectes de regal, gelats, castanyes,
torrons, caramels, llibres, xurreria,
bunyoleria, fotògrafs pintors,
caricatures, dibuixants,o altres
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1.2.1 Realitzades als nuclis costaners del 15 de juny al 15 de setembre
a)Temporada del 15 de juny al 15 de setembre, per cada metre lineal
120,00
b) Per dia, per cada metre lineal.
11,00
1.2.2 Realitzades a la resta del municipi tot l’any o als nuclis costaners
fora del període del 15 de juny al 15 de setembre
a) Per mes, per cada metre lineal. No s’admetrà fraccions per períodes
de temps inferiors.
28,00
b) Per cada dia, per cada m.linial.
5,00
1.2.3 Per les casetes de venda de petars i pirotècnia, per cada m2 i dia
5,00
1.3 Brocanters i col·leccionistes, col·lectius artesanals per metre
lineal/dia
5,00
1.4 Ocupacions realitzades per associacions inscrites en el Registre
municipal d’associacions i entitats
4,00
2. Llicències per activitats diverses a la via pública:
2.1 Realització ambulant d'espectacles, enllustradors,o altres activitats
que puguin autoritzar-se d'acord amb les disposicions vigents:
- Per dies, cada dia
10,50
- Mesos de juliol i agost
42,00
- Resta de l'any, al mes
31,90
2.2 Realització d'activitats de rodatge cinematogràfic i d'impressió de
pellí cules, tals com cinema o fotografia comercial al dia
434,10
3. Llicències per activitats recreatives
3.1 Tómboles, casetes de fira, cavallets, atraccions diverses,
ocupacions dels cavallets, atraccions diverses, ocupacions destinades
a la celebració d'espectacles o anàlogues, cada setmana o fracció per
metre quadrat
3.1.1 Fins a 25 metres quadrat
7,50
3.1.2 De 26 a 50 m2
7,20
3.1.3 De 51 a 100 m2 (quota mínima 360 €)
6,20
3.1.4 De 101 a 200 m2 (quota mínima 620 €)
5,00
3.1.5 De més de 201 m2 (quota mínima 1.000 €)
3,00
3.2 Circs i anàlegs per dia d’actuació
153,70
4. Activitats de radiodifusió i publicitat amb caràcter lucratiu, amb
altaveus i altres aparells anàlegs:
Per cada aparell o per cada vehicle equipat amb altaveus al dia
8,90
7. TAXA PER UTILITZACIÓ DE BÉNS IMMOBLES MUNICIPALS PER ACTES
PARTICULARS
1 Comunitats de propietaris, per cada reunió
48,20
2 Actes particulars sol·licitats per empreses o persones físiques
2.1 Activitats desenvolupades als Ametllers
2.1.1 Actes que suposin contraprestació econòmica per l’entitat o persona
organitzadora, que es realitzi als Ametllers
- utilitzacions fins a 3 hores
698,60
- utilitzacions fins a 6 hores
1.397,00
- utilitzacions per cada hora addicional
232,80
2.1.2 Taxa per utilització del servei de calefacció al recinte d’Els Ametllers
- Targeta de 20 hores de funcionament
120,00
- Targeta de 10 hores de funcionament
65,00
- Targeta de 8 hores de funcionament
56,00
- Targeta de 6 hores de funcionament
45,00
- Targeta de 4 hores de funcionament
32,00
- Targeta de 2 hores de funcionament
17,00
2.1.3 Taxa per realització de cursos ocupacionals, per hora o fracció
14,00
2.1.4 Taxa per utilització de l’Ermita de Sant Sebastià
30,20
2.2 Actes que suposin contraprestació econòmica per l'entitat o persona

Ordenances fiscals 2021

91

Ajuntament de Palafrugell

organitzadora, que es realitzi en qualsevol immoble municipal no especificat
anteriorment
- utilitzacions fins a 1 hora
30,20
- utilitzacions fins a 3 hores
72,60
- utilitzacions fins a 6 hores
145,40
- utilitzacions per cada hora addicional
24,20
2.3 Utilització cabina DJ'S Can Genís, per persona i hora
1,00
2.4 Utilització del Buc d’assaig a Can Genís, per cada 2 hores d’ús
2.4.1 Tarifa normal (2 hores)
10,00
2.4.2 Menors de 16 anys (8 hores)
30,00
2.4.3 Majors de 16 anys . (8 hores)
32,00
2.5 Estudi de Gravació
2.5.1 1 hora amb tècnic de so
20,00
2.5.2 1 hora sense tècnic de so (es requerirà la titulació del tècnic
extern)
7,00
2.6 La resta d’utilitzacions d’immobles municipals amb contraprestació econòmica
sempre que es realitzi per part d’associacions inscrites en el registre municipal o
col.lectius amb informe favorable de l’àrea municipal relacionada, tributaran a una
tarifa de 5€/hora.
2.7 Ús plató audiovisuals (Cal haver cursat el curs d’il·luminació de Can Genís o demostrar
experiència/estudis fotogràfics o audiovisuals)

2.7.1 Col·laboradors dels cursos LAB CAN GENÍS – MULTIMÈDIA
amb carnet acreditatiu. 2 hores
2.7.2 Per ús particular. Fins a 23 anys . 2 hores
2.7.3 Per ús particular. Fins a 23 anys 2 hores
2.7.4 Per ús particular. Fins a 23 anys 2 hores
2.7.5 Per ús comercial prèvia autorització del Punt Ômnia . 2 hores
2.8 Utilització sala Centre Municipal Educació per videoconferencia,
preu per hora o fracció
En tot cas l'utilització privativa dels béns immobles municipals requeriren
autorització expressa de l'Alcaldia

gratuït
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
prèvia

Article 7è. Acreditament
1.La taxa es merita quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa fos sol·licitada.
En el cas de les autoritzacions d’ocupació dels varadors municipals, l’acreditament es produirà
una vegada hagi transcorregut el 50% del termini d’ocupació previst.
2.Sense prejudici del previst en el punt anterior, l’Ajuntament pot exigir dipòsit previ de l’import de
la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització de l’ús privatiu o aprofitament especial del
domini públic. Quan per causes que no són imputables a l’obligat a pagament de la taxa el dret a
l’utilització del domini públic no es practiqui, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
Per les activitat incloses en l’apartat 3. Llicències per activitats recreatives, corresponent a la
Taxa per Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic, serà imprescindible el pagament del 20% de l’import total de la taxa amb
la presentació de la sol·licitud de l’ocupació, restant condicionada l’efectivitat de l’autorització al
pagament del 80% restant. En el cas que una vegada sol·licitada l’ocupació, aquesta no es faci
efectiva no es retornarà la part ja ingressada.
3.Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest aprofitament,
independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.
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4.Les autoritzacions de caràcter indefinit s’entendran prorrogades mentre l’òrgan competent de
l’Ajuntament no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants no presentin la
renúncia a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. En tot cas, una vegada
concedida l’autorització per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic, la presentació
de la renúncia tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent
assenyalat en l’epígraf de la tarifa que correspongui.
5. Les autoritzacions de caràcter temporal no s’entendran prorrogades de manera tàcita pel
mateix període de temps d’anys posteriors i per tant s’haurà de tornar a presentar la preceptiva
sol·licitud. En cas que es vulgui renunciar a l’ocupació autoritzada s’haurà de presentar per escrit
i aquesta tindrà efectes a partir de la data que es presenti en el registre d’entrada de documents.
Article 8è. Període Impositiu
1.El període impositiu per l’ús privatiu o aprofitament especial coincidirà amb el que es determini
a l’autorització municipal.
2.Quan la duració temporal de l’ús privatiu o aprofitament especial s’extengui a varis exercicis, la
taxa es meritarà l’1 de gener de cada exercici i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 9è. Normes de gestió
1.-A efectes de les tarifes a l’article 6è de la present ordenança els següents carrers quedan
inclosos dins de la categoria especial:
Nucli de Tamariu
Passeig del Mar
Carrer de la Riera (dels núms 1 al 13)
Nucli de Llafranc
Passeig Francesc de Blanes
Passeig Cipsela
Plaça Promontori
Nucli de Calella
Platja i Passeig del Canadell
Miramar
Plaça Sant Pere
Carrer de les Voltes
Carrer d’en Calau
Plaça del Port Bo
Carrer de Francesc Estrabau
Platja del Port Pelegrí i platja del Golfet
Carrer dels Canyers
Nucli de Palafrugell
Carrer de Cavallers: del 31 fins al 45 i del 46 fins al 58.
Plaça Nova
Carrer de Pi i Margall (de l’1 al 23 i del 2 al 18)
2. Per a la resta de carrers nos inclosos en la categoria especial, es determinarà la seva
categoria en funció de l’establert a l’annex de l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer
de 1991 .
3. Les sol·licituds d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Palafrugell abans del 31 de març de l’any en curs tant
en el cas de les ocupacions anuals com en les de temporada. Tindran la consideració
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d’estructures fixes de cobriment i tancament les estructures que suposin el cobriment lateral i de
la volada de la superfície ocupada amb taules i cadires. Tindran la consideració d’estructures de
cobriment les estructures que suposin el cobriment de la volada de la superfície ocupada amb
taules i cadires.
A les liquidacions que es generin per sol·licituds d’ocupació presentades amb posterioritat al 31
de març, així com les que es girin d’ofici sense sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els
recàrrecs per declaració extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària. Aquest
recàrrec no serà d’aplicació per les activitats amb llicència o comunicació prèvia concedida
posteriors al 31 de març.
4.- Dins de l’espai autoritzat per taules i cadires es podrà destinar un espai, que no pot ser
superior al 10% de l’espai concedit per taules i cadires, a la instal·lació de màquines de vendes
de gelats, begudes o recreatives infantils sense que s’aprovi cap liquidació addicional.
5. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic,el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui,
s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o
reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
L'Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què
es refereix aquest article.

6. En el supòsit de taxes per aprofitaments especials que tinguin caràcter periòdic les notificacions
es realitzaren d’acord a l’article 102 de la Llei General Tributària.
7. L’Ajuntament es reserva el dret de proposar l’ús d’un altre espai municipal quan així s’estimi
oportú per a les ocupacions de béns immobles municipals o bé de no autoritzar l’ocupació per
raons de necessitats del servei o quan constin pendents de pagament les liquidacions
corresponents a anteriors concessions autoritzades.
8.- En les ocupacions de via pública que es realitzin en les mateixes condicions de superfície
ocupada i temps d’ocupació durant diferents anys, l’Ajuntament podrà concedir autoritzacions per
diferents anys. En aquest cas el pagament de la taxa del primer exercici es realitzarà mitjançant
liquidació directa que serà notificada i pels següents exercicis s’incorporarà en el corresponent
padró de notificació col·lectiva. En qualsevol cas l’Ajuntament aplicarà les tarifes que
s’estableixin per ordenança fiscal per cada any.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998, i
modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES DE
LA VIA PUBLICA
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.3.h 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, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per Entrades de Vehicles i reserves de la via pública que es regirà per la present Ordenança
Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable i Supòsits de no subjecció
1.-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 consti una
entrada amb suficient capacitat pel pas d’un vehicle 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. Es considera que les entrades
amb amplada igual o superior a 2 metres tenen suficient capacitat pel pas d’un vehicle.
2.Les reserves de la via pública per aparcaments exclusius.
3. Les reserves de la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies.
4. Instal·lació de miralls, pilones i balises, així com la senyalització de contraguals com a
espai reservat ala vorera confrontant de l’entrada de vehicles senyalitzats amb placa de
gual en carrers amb una amplada del paviment igual o superior a 4,50ml.
2.- No estan subjectes a la taxa les entrades de vehicles quan s’acrediti que l’entrada és
necessària per accedir a la vivenda per part de persones que per la seva mobilitat requereixin de
l’ús de cadira de rodes.
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
1.En el supòsit d’entrades de vehicles:
a.- Des de que es realitza l’aprofitament (encara que no s’hagi sol·licitat la llicència de primera
ocupació de l’edifici)
b.- Des de que existeix la possibilitat d’efectuar l’aprofitament (des de que es demana la llicència
de primera ocupació de la finca i existeix l’entrada)
2. En el supòsit de reserves:
a.- Des de que es realitza l’aprofitament (encara que no hi hagi llicència concedida)
b.- Des de que existeix la possibilitat d’efectuar l’aprofitament (des de que s’ha concedit la
llicència)
Article 4t. Període Impositiu
El període impositiu comprèn l’any natural i la data de meritament a efectes d’establir el subjecte
passiu és:
1.Per les entrades de vehicles:
El dia 1 de gener. La quota és irreduïble
2.Per les reserves d’aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega:
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
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Article 5è. Subjecte Passiu
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.6 de la Llei General Tributària que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d’acord a algun dels
supòsits previstos a l’article 20.3 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.
2.Tindran la condició de substituts del contribuent, a les taxa establerta per la utilització privativa
o el aprofitament especial per entrades de vehicles els propietaris de les finques i locals a que
donin accés les esmentades entrades, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes
sobre els respectius beneficiaris.
Article 6è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 7è. Exempcions i Bonificacions
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris pels serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2 No s’aplicaren bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 8è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA
carrer 1a categoria
1.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
b1)Per cada metre lineal o fracció sense placa gual
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual
1.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3
vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
b1)Per cada metre lineal o fracció sense placa gual
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual
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1.3 Reserva d'espai per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega per ml
o frac
a) Reserva permanent, per any
b) Per auto taxi, l’any
c) Reserves temporals, per dia
carrer 2a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
b1)Per cada metre lineal o fracció sense placa gual
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual
2.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3
vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
b1)Per cada metre lineal o fracció sense placa gual
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual
2.3 Reserva d'espai per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega per ml
o frac
a) Reserva permanent, per any
b) Per auto taxi, l’any
c) Reserves temporals, per dia
carrer 3a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
b1)Per cada metre lineal o fracció sense placa gual
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual
2.2 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat per a més de 3
vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
b1)Per cada metre lineal o fracció sense placa gual
b2) Per cada metre lineal o fracció amb placa gual
2.3 Reserva d'espai per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega per ml
o frac
a) Reserva permanent, per any
b) Per auto taxi, l’any
c) Reserves temporals, per dia

27,60
26,30
5,20

38,00
44,00
9,50
11,00

70,00
81,20
17,50
20,30

23,40
26,30
3,80

25,20
28,40
6,30
7,10

46,00
55,60
11,50
13,90

17,10
26,30
2,90

2. La quantia de la taxa regulada per subministrament de fites, miralls i senyalització de
contraguals serà la que es fixa en les tarifes següents:
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ DE
TRÀNSIT
Col·locació de fita de cautxú irrompible 250 €
Col·locació de balisa de plàstic tipus H-75 100 €
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm +pal d’alumini.
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en fanal d’enllumenat
públic
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Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en paret ( inclou el
suport)
Col·locació de mirall convex irrompible de 80 mm +pal d’alumini.
Col·locació de mirall convex irrompible de 80 mm en fanal d’enllumenat
públic
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en paret ( inclou el
suport)
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE GUALS I
CONTRAGUALS
Senyalització de guals i contraguals amb línea de 20 cm. de color groc.

285
335
290
335

2 €/ml ( mínim
actuació 10 €)

3.- Per les reserves d’aparcament per determinats vehicles on consti l’autorització municipal
mitjançant senyal visible que identifiqui la matrícula del vehicle es considerarà que l’ocupació es
realitza per 3ml. Tant en els casos d’alta com en els casos de renúncia o baixa, la quota anual es
prorratejarà per trimestres naturals incloent el trimestre en què es tramiti l’alta o la baixa.
4.- Les entrades de vehicles que disposin d’un espai reservat i senyalitzat a la vorera
confrontada, a efectes del càlcul de la quota s’aplicarà un recàrrec del 20% a la tarifa prevista a
l’apartat 1.
Article 9è. Normes de Gestió
1.-Cada any s’elaborarà un padró d’entrades de vehicles, així com un padró de reserves.
El padró d’entrada de vehicles es regirà per:
Pel que fa a l’entrada física: les existents en data 1 de gener.
Pel que fa als titulars de l’entrada. Els propietaris de les finques on està ubicada, al Padró de l’IBI
de l’exercici. En cas d’entrades de vehicles situades en finques en règim de propietat horitzontal
tindrà la consideració de titular de l’entrada la Comunitat de Propietaris. En cas que aquesta no
estigui constituïda, l’Ajuntament podrà repartir la quota resultant entre els propietaris afectats
incrementant la tarifa que correspongui en un 20%.
El padró de reserves es regirà per:
Pel que fa a la reserva física: les existents en data 1 de gener.
Pel que fa als titulars de la reserva: els titulars de la llicència d’aquesta en data 1 de gener
2.-Per tal d’obtenir la placa de gual serà necessari que l’entrada de vehicles tingui la consideració
de gual adaptat d’acord amb el decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
3.-La inutilització d’una entrada de vehicles només serà vàlida si es fa amb un element no
movible que impossibiliti l’accés dels vehicles a la finca i en tot cas la baixa no tindrà efecte fins a
l’exercici següent.
4.-Als efectes de l’aplicació de les tarifes regulades a l’article 8è., les vies públiques municipals
es classifiquen en tres categories d’acord amb la classificació aprovada per acord del Ple de
l’Ajuntament de data 22 de febrer de 1991.
5.- A efectes de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article 8è. es considera que les entrades
de vehicles situades en edificis corresponents a habitatges plurifamiliars disposen d’una
capacitat superior a 3 vehicles i les entrades de vehicles situades en edificis corresponents els
habitatges unifamiliars disposen d’una capacitat de fins a tres vehicles.
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6.- En cas que existeixi entrades de vehicles a la via pública que donin accés a més d’un
habitatge unifamiliar es procedirà a calcular la quota tributària única com si es tractés d’un
habitatge plurifamiliar i es repercutirà als propietaris afectats les corresponents aliquotes.
7. Les entrades de vehicles senyalitzades amb placa de gual i de les quals consti un o més
rebuts rebut pendent de pagament en fase executiva no disposaran del servei de grua per retirar
un vehicle que obstaculitzi l’entrada o sortida de vehicles.
Article 10è. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada per acord del Ple de data 27 d’octubre de 2020, entrarà en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17. TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst als articles 57 i 20.3.u 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, de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals que es regirà
per la present Ordenança.
Article 2.- Fet imposable
1.Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especials del domini públic local que es
produeix quan s’estacionen vehicles de tracció mecànica dins de les zones de les vies públiques
municipals determinades per l’Ajuntament.
2.A efectes de exigibilitat d’aquesta taxa, s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un
vehicle amb una duració superior als dos minuts, sempre i quan no estigui motivada per
imperatius de la circulació.
3.- No esta subjecte a la taxa l’estacionament dels següents vehicles:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor sigui present.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que figurin com a titulars dels vehicles en el
permís de circulació.
Article 4t. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals
1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin autorització per estacionar sense duració limitada determinats vehicles,
sempre i quan els mateixos es considerin necessaris per 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.
2.- No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 6.- Quota tributària
Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de duració limitada, la tarifa de la taxa serà la
següent:
ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES
MUNICIPALS
1.Estacionament en zones blaves Palafrugell. Tarifa segons trams de durada
Estacionament mínim (15 minuts)
0,20
Estacionament fins a 30 minuts
0,70
Estacionament fins a 63 minuts
1,35
Estacionament fins a 93 minuts
2,35
2.Estacionament en zones blaves Calella i Llafranc. Tarifa segons trams de
durada
Estacionament mínim (15 minuts)
0,20
Estacionament fins a 30 minuts
0,70
Estacionament fins a 63 minuts
1,35
Estacionament fins a 93 minuts
1,95
Estacionament fins a 2 hores
2,45
Estacionament fins a 3 hores
3,60
Estacionament fins a 4 hores
4,65
3. Resta de parkings per dia o fracció
2,60
4. Anul·lació de denúncia
4.1 Anul·lació de denúncia per estacionaments que sobrepassin el període
assenyalat en el tiquet
4,00
4.2 Anul·lació de denúncia quan no s’ha obtingut el tiquet corresponent o s’han
falsejat o utilitzat indegudament el corresponent tiquet
6,00
Article 7.- Meritació
En els supòsits d’estacionament de vehicles de duració limitada, la taxa es merita quan s’efectuï
l’esmentat estacionament en les zones de les vies públiques reservades a l’efecte.
Article 8.- Normes de Gestió
a) La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
b) La taxa s’ha de satisfer en el moment de l’inici de l’estacionament.
El pagament s’efectuarà a les màquines expedidores de tiquets acreditatius del pagament
realitzat, instal·lades a les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament
aquest tiquet a la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
c)El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon a l’empresa
concessionària, a qui correspon adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de
tiquets acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels
conductors que han estacionat els seus vehicles.
La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspon a l’empresa concessionària.
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Article 9.- Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui
en cada cas, hom s’ajustarà al què disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària, legislació complementària i ordenança general d’inspecció.
Disposició Final.-Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada per darrere vegada en data 29 d’octubre de 2013, entrarà en vigor a partir del dia 1
de gener de 2014 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL
ASSISTENCIAL

NÚMERO

18.

TAXA

PER

SERVEIS

CARÀCTER

BENÉFIC

Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que estableix l’article 57 en relació amb l’article 20.4, ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis de Residència Assistida, Centre de dia i
altres serveis de caràcter benèfic assistencial, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
1.Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis de caràcter benèfic
assistencial.
2. Queden incloses dins d’aquesta Ordenança els següents serveis:
a.- Servei d’ajuda a la llar
b.- Servei de teleassistència
c.- Servei de transport pels usuaris de Centre de Dia
d.- Serveis derivats de l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal dels horts comunitaris
Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals que
sol·licitin o resultin beneficiades dels serveis establerts a l’article 2.2 d’aquesta Ordenança.
Article 4t. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l’apartat següent.
SERVEIS DE CARÀCTER BENÈFIC ASSISTENCIAL
1. Servei d’ajuda a la llar, per hora
1.1 Quota per hora en horari diurn i dia no festiu, segons barem apartat 5.2.2
- Tram 1 De 0 a 19,70 €
- Tram 2 De 19,71 € a 32,84 €
- Tram 3 De 32,85 € a 52,53 €
- Tram 4 De 52,54 € a 65,66 €
- Tram 5 De 65,67 € a 98,47 €
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- Tram 6 De 98,48 € a 130,86 €
- Tram 7 De 130,87 € a 164,17 €
- Tram 8 De 164,18 € a 198,00 €
- Tram 9 De 198,01 € a 262,67 €
- Tram 10 Més de 262,68 €
1.2 Quota per hora en horari nocturn o dia festiu, segons barem apartat 5.2.2
- Tram 1 De 0 a 19,70 €
- Tram 2 De 19,71 € a 32,84 €
- Tram 3 De 32,85 € a 52,53 €
- Tram 4 De 52,54 € a 65,66 €
- Tram 5 De 65,67 € a 98,47 €
- Tram 6 De 98,48 € a 130,86 €
- Tram 7 De 130,87 € a 164,17 €
- Tram 8 De 164,18 € a 198,00 €
- Tram 9 De 198,01 € a 262,67 €
- Tram 10 Més de 262,68 €
2. Servei de teleassistència,

5,58
6,51
7,44
8,36
9,30
Gratuït

2,32
3,48
4,63
5,79
6,95
8,11
9,27
10,43
11,59

- Usuaris amb informe justificatiu de Serveis Socials

Gratuït

- Usuaris que compleixin els requisits contemplats en el conveni Dipsalut

7,02 €

- Resta d’usuaris
3. Servei de transport al Centre de Dia
3.1 Quota per dia corresponent a dos viatges (domicili-centre, centre-domicili)
4. Servei de transport “porta a porta”
4.1 Per servei d’anada i tornada
4.2 Per servei només d’anada o tornada
5.- serveis derivats per autoritzacions d’ocupacions d’horts ecològics comunitaris
- tarifa anual

14,04 €
2,5
2,5 €
1,25 €
100,00

2. A efectes d’establir les tarifes establertes pels serveis d’ajuda a la llar, es determinarà un
barem d’ingressos –despeses segons el següent càlcul:
Barem= Ingressos mensuals – Despeses mensuals
-

Ingressos mensuals: Es comptabilitzaran la totalitat d’ingressos mensuals de la unitat de
convivència
Despeses mensuals : Es calcularà per la suma de les següents despeses:
- Despeses fixes del cost de l’habitatge i el seu manteniment (aigua. Llum, gas...etc), que
s’hauran de justificar amb els corresponents rebuts.
- Despeses mínimes de caràcter personal (’alimentació, material neteja, estreis domèstics,
vestit i calçat...). Consistirà en unes quanties fixes en funció del nombre de persones de
la unitat de convivència:
1. Una persona sola: 310,90 €
2. Dos persones: 527,70 €
3. Més de dos persones: el resultat de multiplicar 263,86 € pel nombre de
persones de la unitat de convivència.

3.-Els usuaris del servei han de comunicar a l’Ajuntament les variacions que es produeixin en la
seva situació socioeconòmica a efectes del càlcul del barem ingressos- despeses de l’apartat
anterior. En cas que no es comuniqui cap variació des de l’àrea de Benestar Social es
requerirà,almenys una vegada a l’any, que s’aportin justificants dels ingressos i despeses
corresponents als 12 mesos anteriors per tal de mantenir actualitzat el càlcul del barem.
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4.- Les modificacions que es produexin en les autoritzacions dels horts ecològics tindran efectes
per l’any següent a efectes de pagament de la taxa
Article 6è. Normes de Gestió
1. La taxa s’acredita en el moment que es realitzi la prestació efectiva del servei
2 .En tot allò relatiu a la gestió de cobrament de les taxes regulades per aquesta Ordenança serà
d’aplicació el règim regulat en la Llei General Tributària i en la Llei 10/1996, de 29 de juliol,
d’aliments entre parents.
Article 7è. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.-Vigència
Aquesta or p denança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada en data 28 de desembre de 2017, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2018
i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19. TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.ñ 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, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
pel servei de la llar d’infants, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de la llar d’infants l’assistència a la llar d’infants
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
En el moment que es concedeix l’autorització municipal per assistir a la Llar d’infants .
Article 4t. Període Impositiu
1.El període impositiu comprèn el mes natural, sense possibilitat d’establir cap tipus de prorrateig
de la quota mensual.
2.Una vegada concedida l’autorització, la renúncia per part de l’interessat, tindrà efectes a partir
del mes natural posterior a la seva presentació.
Article 5è. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciti la
plaça, en nom de l’infant.
Article 6è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 7è. Quota Tributària
1.-La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS

EUROS

1.- Llar d’Infants
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1.1 Quota mensual
Opcions possibles:
Acollida, matí i dinar (de 7’45h a 13’00h)
Matí i dinar (de 9h a 14h)
Matí i tarda (de 9h a 12h i de 15h a 17h)
Dinar i tarda (de 12h a 17h)
Tarda i ludoteca (de 14h a 19h)
Matí i ludoteca (de 8’45 a 12h i de 17 a 19h)
1.2 Servei de menjador
Quota mensual
Quota diària
Quota catering
1.3 Servei de Ludoteca de 17 a 19h
Quota mensual
Quota diària
1.4 Hores complementàries
Quota mensual
Quota diària
Opcions possibles
de 7’45h a 9h
de 12h a 13h
de 13h a 14h
de 17h a 18h
1.5 Quota matricula
2.- Servei “L’estiu dels infants” Escola Bressol “ Els
Belluguets”
2.1 Servei d’acollida, matí i dinar de 7.45h. a 13h.
Quota mensual
Quota 2 setmanes
2.2 Servei de matí i dinar de 9h. a 14h.
Quota mensual
Quota 2 setmanes
2.3 Servei de matí i tarda de 9h a 12h i de 15h a 17h.
Quota mensual
Quota 2 setmanes
2.4 Servei de dinar i tarda de 12h a 17h.
Quota mensual
Quota 2 setmanes
2.5 Servei de tarda i ludoteca de 14h a 19h.
Quota mensual
Quota 2 setmanes
2.6 Serveis complementaris
2.6.1 Servei acollida u hora complementària
Quota mensual
Quota diària
2.6.2 Servei de menjador
Quota mensual
Quota diària

Ordenances fiscals 2021

157,60

95,30
9,20
4,70
62,70
5,90
32,70
2,90

171,30
Tarifa
163,30
83,20
163,30
83,20
163,30
83,20
163,30
83,20
163,30
83,20

33,90
3,00
98,70
9,50
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Quota catering
2.6.3 Servei de Ludoteca de 17 a 19h
Quota mensual
Quota diària

4,90
65,00
6,10

2.- Totes les utilitzacions de serveis complementaris, que admetin quota dia, tributaran com a
quota mensual quan superin els 12 dies d’utilització al mes per cada servei complementari.
Article 8è. Normes de Gestió
1.La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual.
2. Les modificacions i/o baixes s’hauran de presentar per escrit i tindran efectes pel mes següent
al que es presenti. De manera extraordinària i només per la mensualitat del mes de setembre, en
cas que la modificació i/o baixa es presenti abans del primer dia lectiu tindran efecte pel mateix
mes de setembre
3. Amb el primer rebut mensual s’haurà de fer efectiu conjuntament la matrícula anual.
4. En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula es
prorratejarà per trimestres naturals, incloent en la quota el trimestre d’inici del servei.
5. En cas de baixa durant el curs la quota a pagar de matriculació es prorratejarà per trimestres
naturals incloent el trimestre natural en que es dona de baixa i per tant, si la quota per
matriculació constés pagada, es tindrà dret a la devolució d’ingressos per la part que
correspongui als trimestres naturals que no assisteixi l’infant a la llar d’infants.
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, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998, i
modificada en sessió de data 29 d’octubre de 2019 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2020 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20. TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.t 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, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
pel servei de subministrament d’aigua.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua,
inclòs els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
1. Pel servei de subministrament d’aigua en el moment que s’inicia el subministrament d’aigua .
2. Pels serveis de connexió de comptadors, reanudació del subministrament i trasllat del
comptador en el moment que es sol·licita el corresponent servei.
Article 4t. Període Impositiu
1.El període impositiu comprèn cada trimestre.
2.En cas d’alta o baixa en el subministrament d’aigua corresponent s’haurà de satisfer el rebut
que comprengui el consum d’aigua provinent de la xarxa de subministrament d’aigua des de la
data d’alta en el subministrament fins a la finalització del trimestre o des de l’inici del trimestre
fins a la data de baixa en el subministrament, respectivament.
3. En el cas d’abonats amb un consum d’aigua superior a 2.500 m3 anuals, el període impositiu
serà el mes natural.
Article 5è. Subjecte Passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, gas, electricitat i
altres proveïments públics que constitueixen el fet imposable de la taxa. En tot cas tindrà la
consideració de beneficiari del servei el titular del comptador.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts
per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris
tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris
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Article 6è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 7è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
1.1 Subministrament d’aigua

US DOMESTIC
-Fins a 10m3 per mes
-De 10m3 a 20m3
-Excés de 20m3
US INDUSTRIAL
RECÀRREC PER SOBREELEVACIÓ
CONSERVACIÓ D’ESCOMESES I COMPTADORS
Fins a 13 mm de diàmetre
-De 15 i 20 mm de diàmetre
-De 25 i 30 mm de diàmetre
-De més de 30 mm de diàmetre

Euros/m3

0,3990
0,7175
1,1990
0,6515
0,1245
Abona/euro/mes
0,8588
1,0300
1,5020
2,3588

A efectes de l’aplicació de les tarifes senyalades en l’apartat anterior tindran la consideració de
quota de servei, que es facturarà per cada abonat amb independència del seu consum registrat,
les següents:
Hotel 1a. Categoria : €/Habitació/dia
Hotel 2a. Categoria: €/Habitació/dia
Hotel 3a. Categoria: €/Habitació/dia
Comptador de 13 mm de diàmetre: €/mes
Comptador de 20 mm de diàmetre: €/mes
Comptador de 30 mm de diàmetre: €/mes
Comptador de 40 mm de diàmetre: €/mes

0,2614
0,1907
0,1363
2,5830
5,1660
7,7695
12,9560

1.2 Tarifa de Connexions
Restabliment de subministre ................ .................
Dret de connexió per alta nova ................................
Dret per trasllat de comptador .................................

20,91 €
24,04 €
9,02 €

Article 8è. Normes de Gestió
1.La taxa corresponent al subministrament d’aigua s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament
del rebut trimestral.
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2. La taxa per reanudació del subministre, connexió per alta nova i trasllat de comptador s’exigeix
pel sistema d’autoliquidació. Efectuant-se dipòsit previ en el moment de sol·licitar el servei.
3. La gestió del cobrament dels deutes no apremiats en concepte de la taxa pel servei de
subministrament d’aigua està cedida a la companyia d’aigües SOREA S.A.
4.- A efectes de les aplicacions de les tarifes de la present ordenança tidran la consideració
d’hotel de 1a categoria els hotels o hostals catalogats amb 5 o 4 estrelles, hotel de 2a categoria
els hotels o hostals catalogats de 3 estrelles i hotels de 3a categoria els hotels o hostals
catalogats amb 2, 1 o cap estrella.
5 El recàrrec per sobreelevació s’aplicarà a tots els subministraments situats en sectors sectors
que, degut a la topografia de la zona sigui necessari la implantació d’estacions d’elevació
independents.
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, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada en data 28 de desembre de 2017, i va entrar en vigor a partir del dia 1 de gener de
2018 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL MERCAT
MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.u 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, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per prestació de serveis al mercat municipal, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Està constituït pel gaudi i l’aprofitament de llocs o locals del mercat municipal
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
1.En el moment que es concedeix l’autorització municipal per ocupar un lloc al mercat municipal
2. En cas que s’hagi produït l’ocupació sense la prèvia autorització municipal, des del moment
que s’hagi iniciat l’ocupació, amb independència de la possible desestimació posterior de
l’autorització municipal.
Article 4t. Període Impositiu
1.El període impositiu comprèn el mes natural, sense possibilitat d’establir cap tipus de prorrateig
de la quota mensual.
2.Una vegada concedida l’autorització, la renúncia per part de l’interessat, tindrà efectes a partir
del mes natural posterior a la seva presentació.
Article 5è. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.6 de la Llei General Tributària que es
sol·licitin l’ocupació d’un lloc al mercat.
Article 6è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 7è. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
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PRESTACIÓ DE SERVEIS AL MERCAT MUNICIPAL
a) Ús de llocs al mercat municipal, per metre lineal al mes:
a1) Mercat cobert : Carnisseries i Peixateries
b) Els llocs que disposin de connexió a la xarxa elèctrica municipal pel
funcionament d'aparells de fred mensualment seran d'una quota addicional,
per cada aparell, de

33,00

19,20

Article 8è. Normes de Gestió
1. Les ocupacions que tinguin caràcter regular i continuat seran objecte d’una liquidació mensual
2. Serà d’aplicació subsidiària per tots els casos no contemplats en la present Ordenança,
l’Ordenança Reguladora de venda no sedentària al mercat.
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, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada per acord del Ple de data 27 d’octubre de 2020 i entrarà en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Ordenances fiscals 2021

118

Ajuntament de Palafrugell

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22. TAXA PER VISITES AL MUSEU DEL SURO
Article 1r. Fonament i naturalesa
1. D’acord amb el que estableix l’article 57 en relació amb l’article 20.4.w, ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per visites al museu del suro, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de visites al Museu del Suro o a altres
serveis que en depenen d’ell (Dipòsit modernista de Can Mario i Torre de Sant Sebastià de la
Guarda), així com l’ús privatiu dels seus espais i la utilització dels serveis de reproducció de
documents dipositats en les seves dependències. Resten no subjectes a la taxa les visites a les
exposicions temporals del Museu del Suro.
Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals que
realitzin visites al Museu del Suro o a altres serveis que depenen d’ell (Dipòsit modernista de
Can Mario i Torre de Sant Sebastià de la Guarda), que facin un ús privatiu dels seus espais o
que usin els seus serveis de reproducció de documents.
Article 4t. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'apartat següent:
4.1.- Accés al Museu, a la torre de Sant Sebastià de la Guarda i al dipòsit modernista de
Can mario.
4.1.1.-- Visites individuals a centres:
・ Visita al Museu del Suro de Palafrugell: entrada individual 3 €. Entrada reduïda 1’5 €.
・ Visita Torre de Sant Sebastià: entrada individual i col·lectiva 1 €. Entrada reduïda 0,5 €.
・ Visita al Dipòsit modernista de Can Mario: entrada individual i col.lectiva 1 €. Entrada
reduïda 0,5 €.
4.1.2.- Activitats per a escolars i estudiants:
・ Visites guiades a l’exposició permanent i a les exposicions temporals: 4 €/persona
(mínim 20 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per grup) 1
・ Tallers: 4,50 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per grup)
・ Visites guiades en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim 125
€ per grup).
・ Visita al Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista: 1 €
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4.1.3.- Activitats familiars programades d’estiu i caps de setmana
• Visites guiades i visites teatralitzades (no es paga preu d’entrada): 3€ per adults i menors
a partir de 12 anys. A partir de 6 anys paguen 1’5 €.
• Tallers i vistes taller (no es paga preu d’entrada): 3€ per adults i menors a partir de l’edat
que s’especifiqui en cada taller.
4.1.4- Activitats adults
• Visita guiada a persones jubilades: 4 €/persona (mínim 20 persones. Si no s’arriba al
mínim, 80 € per grup)
• Visita guiada resta grups: 5 €/persona (mínim 20 persones. Si no s’arriba al mínim, 90 €
per grup)
• Visita guiada en idiomes: 5 €/persona (mínim 20 persones. Si no s’arriba al mínim, 125 €
per grup)
•

Taps, Vins i Mercats. Una explosió de color, sabor i tradició:
- Visita més tast de vi negre: 135 € (grup de 55 persones, equivalent 2,45 €/persona)
- Visita més tast de vi negre i blanc: 180 € (grup de 55 persones, equivalent a 3,27
€/persona)
- Visita més tast de vi dolç: 170 € ) grup de 55 persones 3,09/persona)

•
•

“De l’arbre al tap, del tap a la taula, una experiència surera”: 15 €/persona. 8 €/persona
per joves de 7 a 16 anys i gratuït per menors de 6 anys.
“Tapes de tapers” mínim 15 persones. Preu 32 €.

4.1.5.- Gaudiran d’entrada gratuïta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persones menors de 12 anys excepte visites guiades al Museu del Suro, a
la Torre de Sant Sebastià i al Centre d’Interpretació del dipòsit modernista3.

Personal docent (prèvia presentació del carnet acreditatiu)
Membres de L’ICOM
Membres de Associació de Museòlegs de Catalunya
Membres de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya
Persones aturades (prèvia presentació del full DARDO)
Persones donants i col·laboradores del Museu.
Membres de l’Associació d’Amics del Museu
Membres de l’associació d’Empresaris Surers i de l’Institut Català del Suro
Membres del Club del Vi
Guies turístics professionals acreditats/des
Membres del Club Super 3
Membres de l’Associació Vilagran Maristany
Persones vinculades al protocol municipal.
Persones que visitin exclusivament l’espai d’exposicions temporals
Tothom el darrer dissabte de cada mes, que serà dia de portes obertes,
exceptuant la participació en activitats específiques.
Persones beneficiàries de la tarjeta de discapacitat.
Persones acompanyants necessàries de persones amb la tarjeta de
discapacitat.
Els beneficiaris de la tarifa APROPA (2% de la capacitat de les activitats
que organitzi el Museu), adreçada a col·lectius especialment vulnerables o
amb discapacitat.
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4.1.6.- Gaudiran d’entrada reduïda:
•
•
•
•
•
•

Persones jubilades
Estudiants a partir de 12 anys i persones amb el Carnet Jove
Institucions i entitats amb les que el Museu del Suro hagi establert un
conveni al respecte.
Les persones que usin les iniciatives de promoció de la Xarxa de Museus
de les Comarques Gironines.
Els col·lectius socials i de l’àmbit de la salut (vinculats a través del conveni
amb Apropa Cultura).
Institucions, entitats, touroperadors i altres amb les que el Museu del Suro hagi
establertun conveni al respecte.

4.2.- Per la utilització privativa o especial dels espais del Museu per a reunions,
congressos, convencions, simposis, presentacions o actes de caire social o cultural.
4.2.1.- Auditori Miquel Vincke i Meyer:
•
•
•
•

Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 400 €
Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 600 €
Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 60 €
Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 100 €

4.2.2.- Sala de la biblioteca cal Ganxó:
•
•
•
•

Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 100 €
Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 200 €
Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 50 €
Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 75 €

4.2.3.- Sala d’exposicions temporals:
•
•
•
•

Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 200 €
Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 400 €
Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 50 €
Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 80 €

A aquestes taxes, que inclouen la neteja, l’electricitat i l’ús dels aparells de so i projecció, caldrà
afegir 20 €/hora quan s’usin fora de l’horari habitual del Museu en concepte de vigilància i suport
tècnic.
L’ús dels espais no estaran subjectes a taxa quan suposin un interès pel Municipi o pel Museu,
previ informe justificatiu del Museu del Suro de Palafrugell .
En qualsevol cas, la utilització privativa del museu requereix prèvia autorització expressa de
l’alcalde, president de la Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell.
4.3.- Taxes per a la reproducció
4.3.1.- Tarifes per a la reproducció de documents en diferents suports
•
•

Reproducció en paper DINA4 per una cara: 0.10
Reproducció en paper DINA3 per una cara: 0.15
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•
•
•
•
•
•

Reproducció de plànols sobre paper, per m2: 9.50
Còpia d’audiovisuals, fins a 120 minuts o fracció: 6.60
Còpia digital de documentació en baixa resolució (fins a 200 kB): 0.50
Còpia digital de documentació en alta resolució: 1
Suport DVD, per unitat: 1.50 €
Suport CD ROM, per unitat, 1 €

4.3.2.- Tarifes per a la reproducció de caràcter comercial. Aquestes tarifes s’aplicaran de manera
simultània a les contemplades a l’apartat anterior.
4.3.2.1.- Reproducció d’imatges fixes del fons del museu
•
•
•
•
•
•
•
•

Ús de la imatge en llibre o fulletó (Fins a 1.500 exemplars 70 €; entre 1.500 i 10.000
140€ i més de 10.000, 280 €)
Ús de la imatge en edició d’enciclopèdia o similar (fins a 3.000 exemplars, 140 €;
Entre 3.000 i 15.000 exemplars, 210 €; més de 15.000 exemplars, 420 €).
Ús de la imatge en publicació periòdica (fins a 3.000 exemplars, 70 €; entre 3.000 i
30.000 exemplars,105 €; més de 30.000 exemplars, 140 €. Queden exceptuats el
mitjans locals i comarcals.
Ús de la imatge en material publicitari i impresos: (fins a 5.000 exemplars: 70 €; entre
5.000 i 50.000 exemplars, 140 €; més de 50.000 exemplars, 210 €).
Ús de la imatge en edició de postals ( fins a 1.000 exemplars; 210 €; entre 1.000 i
10.000 exemplars, 280 €; més de 10.000 exemplars, 350 €).
Ús de la imatge en lloc web: (fins a 30 dies, 70 €; entre 1 mes i 12 mesos, 140 €;
més de 12 mesos, 280 €).
Ús de la imatge en exposició temporal: (fins a 30 dies, 70 €; Entre 1 mes i 12 mesos,
140 €; més de 12 mesos, 280 €).
Ús de la imatge en exposició permanent: Per ús privat: 70 €; per ús comercial, 210 €,
per ús comercial exterior, 350 €).

4.3.2.2.- Ús d’audiovisuals del fons del museu
•
•

Ús editorial i en comunicació pública per minut o fraccció, 70 €
Ús publicitari, per minut o fracció: 140 €

4.4.- Taxa per a la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars
4.4.1.- Realització de reportatges fotogràfics al Museu del Suro
•
•
•

Fins a 2 hores: 80 €
Més de 2 hores fins 1 dia: 200 €
Per cada dia (horari de visita pública): 200 €

4.4.2.- Videos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al
cinema i similars al Museu del Suro
•
•

Compatible amb la visita pública. Per cada dia de lloguer: 400 €
No compatible amb la visita pública. Per cada dia de lloguer (de 8 a 20 hores): 800 €

4.4.3.- Realització de reportatges fotogràfics a la Torre de Guaita i altres espais gestionats pel
Museu
•

Fins a 2 hores: 40 €
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•
•

Més de 2 hores fins 1 dia: 100 €
Per cada dia (horari de visita pública): 100 €

4.4.4.- Videos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema
i similars a la Torre de Guaita i altres espais gestionats pel Museu
•
•

Compatible amb la visita pública. Per cada dia de lloguer: 200 €
No compatible amb la visita pública. Per cada dia de lloguer (de 8 a 20 hores): 400 €

4.4.5.- Aquestes activitats no estaran subjectes a taxa quan suposin un interès pel Municipi o pel
Museu, previ informe de L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell o bé del Museu del Suro
de Palafrugell
Article 5è. Normes de Gestió
1.La taxa es merita en el moment d’accedir al museu .
2.Com a norma general s’estableix el sistema d’autoliquidació.
3.La gestió de cobrament en període voluntari de la taxa regulada a la present Ordenança estarà
encomanada a l’Organisme Autònom Local del Museu del Suro.
Disposició Final.-Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998, i
modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23. TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS PER L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS
Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que estableix l’article 57 en relació amb l’article 20.4.x, ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització d’instal·lacions municipals per l’exhibició
d’anuncis, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització d’instal·lacions municipals per l’exhibició
d’anuncis.
Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques que sol·licitin l’autorització per l’exhibició d’anuncis a les instal·lacions municipals.
Article 4t. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota Tributària
UTILITZACIÓ D'INSTALLACIONS MUNICIPALS PER L'EXHIBICIÓ
D'ANUNCIS
1.1 PAVELLONS ESPORTIUS
Cartells o rètols pintats o fixats amb autorització prèvia per m2 o fracció a
l'any
1.2 ESTADI MUNICIPAL
Tanques situades arran de terra al voltant del camp central per m2 o fracció
a l'any
Tanques enlairades, situades entre el camp central i el camp auxiliar per m2
o fracció
Cartells o rètols situats en la tribuna de l'estadi per m2 o fracció a l'any
1.3 ALTRES INSTALLACIONS MUNICIPALS
Cartells o rètols pintats o fixats amb autorització prèvia per m2 o fracció a
l'any
1.4 CESSIÓ D’ESPAIS PUBLICITARIS A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Pavelló poliesportiu mòdul 1 any
Pavelló de patinatge mòdul 1 any
Estadi municipal, tanques situades arran de terra al voltant del camp central,
1 any
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2.- Els clubs esportius locals sense ànim de lucre i que realitzin les seves activitats a les
instal·lacions esportives municipals gaudiran d’una bonificació del 100% del pagament de les
taxes corresponents. Els espais publicitaris i els mòduls quedaran regulats per conveni
Article 6è. Normes de Gestió
1. La taxa es merita quan es concedeixi l’autorització per l’exhibició d’anuncis a les instal·lacions
municipals.
2. S’estableix el sistema d’autoliquidació pel cobrament de la taxa, la qual haurà de ser
ingressada en el moment de sol·licitar l’autorització per l’exhibició d’anuncis.
Article 7è. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va definitivament aprovada en data 31 d’octubre de 2002 i
modificada per l’Ajuntament Ple en data 20 de desembre de 2016 i entrarà en vigor a partir del
dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el que estableix l’article 57 en relació amb l’article 20, ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de béns
municipals per activitats i per prestació de serveis de caràcter esportiu, que es regiren per la
present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de béns
municipals per activitats així com la prestació de serveis de caràcter esportiu.
2. A aquests efectes tindran la consideració d’utilització privativa o aprofitament especial de béns
municipals les realitzades en els següents immobles o béns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavelló Poliesportiu Avinguda de les Corts Catalanes
Pavelló annexa
Pavelló Hoquei Carrer Ample
Camp gran de gespa artificial Camp del Gregal
Camps de gespa de l’Estadi Municipal
Pistes d’atletisme de l’Estadi Municipal
Sala de Musculació
Piscina Municipal
Sauna i zona welness

3. Tindran la consideració de prestació de serveis de caràcter esportiu, els següents:
•

Activitats físico-esportives que organitzi l’Institut Municipal d’Esports

Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
1.En el supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per activitats des
del moment que es realitza l’aprofitament, moment que, a aquests efectes s’entén que coincideix
amb el de la concessió de la l’autorització, si la mateixa fos sol·licitada
Sense prejudici del previst en el punt anterior, l’Ajuntament pot exigir dipòsit previ de l’import de
la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització de l’ús privatiu o aprofitament especial dels
béns municipals per activitats. Quan per causes que no són imputables a l’obligat a pagament de
la taxa el dret a la tilització del domini públic no es practiqui, l’import esmentat es retornarà a qui
ha fet el dipòsit.
Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
autorització municipal, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat.
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2. En el supòsit de prestació de serveis de caràcter esportiu quan es sol·liciti la prestació del
servei.
Article 4t. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin la
utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per activitats així com la prestació
de serveis de caràcter esportiu
Article 5è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'apartat següent.
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE BÈNS MUNICIPALS PEREUROS
ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
1.UTILITZACIÓ DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS
1.1 PAVELLÓ POLIESPÒRTIU CORTS CATALANES
a) Hora o fracció sense llum (1/3 de pista)
b) Hora o fracció amb llum (1/3 de pista)
c) Hora o fracció sense llum
d) Hora o fracció amb llum (1/2 encesa)
e) Quota individual sessió
f) Actes no esportius:
1- Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
2- Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal.
1.2 PAVELLÓ ANNEX
a) Hora o fracció sense llum
b) Hora o fracció amb llum
c) Actes no esportius:
1.- Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
2.- Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
d) Quota individual hora o fracció
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.3 ROCÒDROM
a) Menors de 18 anys
b) Majors de 18 anys
c) Abonament 10 usos menors de 18 anys
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d) Abonament 10 usos majors de 18 anys
1.4 PAVELLÓ HOQUEI i PATINATGE
a) Hora o fracció sense llum
b) Hora o fracció amb llum
c) Quota individual sessió
d) Actes no esportius:
1 Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
2 Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.5 BAR HOQUEI I PATINATGE
a) Lloguer del bar per temporada sencera
1.6 CAMP DE FUTBOL DEL GREGAL
a) Hora o fracció sense llum del camp de gespa artificial
b)Hora o fracció amb llum del camp de gespa artificial
c)Hora o fracció sense llum mig camp de gespa artificial
d)Hora o fracció amb llum mig camp de gespa artificial
Els dies festius s’incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.7 BAR DEL CAMP DEL GREGAL
a) Lloguer del bar per temporada sencera
1.8 CAMP DE GESPA NATURAL DE L’ESTADI JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Hora o fracció sense llum
b) Hora o fracció amb llum
c) Conveni amb sector hoteler:
1- Hora o fracció sense llum
2- Hora o fracció amb llum
d)Partit de futbol sense llum ( equivalent a 3 hores)
e)Partit de futbol amb llum ( equivalent a 3 hores)
f) Actes no esportius:
1Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
2 Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.9 CAMPS ANNEXOS DE GESPA DE L'ESTADI MUNICIPAL JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Hora o fracció sense llum
b) Hora o fracció amb llum
c) Conveni amb sector hoteler:
1- Hora o fracció sense llum
2- Hora o fracció amb llum
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.10 PISTES D'ATLETISME DE L'ESTADI MUNICIPAL JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Quota individual
a.1) Quota individual per sessió
a.2) Quota individual per dia
b)Grups a partir de 10 persones Preu per persona / sessió
c)Grups a partir de 10 persones. Preu per persona / dia (2 sessions)
d) Abonament mensual federat
e) Abonament trimestral federat
f) Abonament anual federat
g) Abonament anual entitats per atletes federades
h) Quota per competicions atlètiques federades o escolars:
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20,40
30,80
4,00
363,00
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460,00
67,30
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44,40
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920
123,40
160,00
85,50
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51,50
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5,50
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1.836,00
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h1)- Mitja jornada ( màxim 4 hores)
h2)- Jornada complerta ( màxim 8 hores)
h3)- Increment per hora o fracció
i) Quota individual d’entrada al dia (sector hoteler)
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.11 BAR DE L’ESTADI JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Lloguer del bar per temporada sencera
1.12 PISTES DE PADEL
a) Hora o fracció sense llum (preu pista)
b) Hora o fracció amb llum (preu pista)
c) Hora o fracció sense llum abonats (preu pista)
d) Hora o fracció amb llum abonats (preu pista)
1.13 PISCINA MUNICIPAL
Entrada diària
1.- Individual majors de 18 anys
2.- Nens i nenes fins a 5 anys
3.- Individual, jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys
4.- Individual, dissabtes tarda i diumenge
5.- Entrada Pinxo
6.- Descompte Pinxo abonats (25 %)
7.- Descompte abonament Pinxo 2 dies
8.- Descompte abonament Pinxo abonats (25%) 2 dies
6.- Bany familiar diumenge ( entrada lliure fills menors de 13 anys, per cada adult)
7 .- Conveni sector hoteler
8.- Escoles de la vila horari escolar (persona/sessió)
Abonaments
1.- Individual 5 sessions, (bany lliure, gimnàs sauna i zona d’aigües).
2.- Individual
5 sessions, (bany lliure,
gimnàs sauna i zona d’aigües) ;
jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys .
3.- Individual mensual (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües) ;jubilats, discapacitats
(33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys .
4.- Individual mensual (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües) majors de 18 anys
5.- Individual trimestral (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües);
jubilats,
discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys . Amb tarja de l’atur de
7 fins a les 18 hores.
6.- Individual trimestral (bany lliure, gimnàs, sauna) majors de 18 anys
Lloguers
1.- 1 carril 1 ½ h o fracció (màxim 10 persones)
2.- 1 carril 1 ½ h o fracció (màxim 10 pers) amb conveni amb altres entitats
3.- 1 carril 1 ½ h o fracció amb professor i prova de nivell (escola nàutica pesquera)
4.- Festes infantils (1’5 hores) espai i material (mínim de 10 nens) preu per nen
5.- Festes infantils (1’5 hores) amb monitor (mínim de 10 nens) preu per nen
6- Taquilles petites 1 any ( servei per abonats)
7.- Taquilles grans 1 any (servei per abonats)
1.14 ABONAMENTS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
Quota d’entrada
Quota individual
Quota familiar
Quota trimestral
Abonats individuals menors de 18 anys, discapacitats (33 %), afectats de fibromiàlgia,
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0
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39,30
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90,00
59,50
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majors de 60 anys, monoparentals i amb carnet de família nombrosa. Amb la tarja de
l’atur de 7 fins a les 18 hores.
Abonats individuals majors de 18 anys
Associacions i empreses, a partir de 10 persones reducció del 15% en quotes
individuals
Abonats familiars ( dos adults + fills menors de 18 anys)
Abonats familiars, titular amb la tarja de l’atur i famílies monoparentals
Abonats familiars, 2 persones majors de 60 anys
Tarifa addicional per qualsevol abonat per us de les pistes de pàdel per abonats
Abonats horari de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (sense dret a les activitats del
pack fitness)
Abonats de cap de setmana de divendres a les 16 hores fins a dilluns a les 13 hores
(sense dret a les activitats del pack fitness )
2. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
En cas d’apuntar-se a dues activitats o més es tindrà un descompte d’un 10 %
Persones amb discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, persones amb el carnet de
família nombrosa, persones (titular del compte) amb la tarja de l’atur, persones amb el
Carnet Jove, i famílies monoparentals reducció del 15 % (no acumulable)
2.1 ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Multiesports, dos sessions a la setmana, preu trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 1 nivell 2B i 2C, 3 sessions setmana, trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 2 A competició, 6 hores + competició setmana, trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 3, 4 sessions/setmana, per trimestre
2.1.1 ACTIVITATS D’ESTIU
Cursos de vela una setmana (segons conveni amb el C. Nàutic Llafranc)
Cursos d’esports de raqueta per quinzenes
Campus esport d’estiu, un mes (-12 % respecte curs de 15 dies).
Campus esport d’estiu, 15 dies.
Cursos de natació, 15 dies
Cursos de natació (mensual)
2.2.- ACTIVITAT FÍSICA DE MANTENIMENT
2.2.1.- GENT GRAN
Majors de 60 anys ( 3 dies / setmana ) al trimestre
2.2.2.- ADULTS0
Tai Chi, 1 dies /setmana (1 ½ ), per trimestre
Pilates, 2 dies / setmana, per trimestre
Preparació física, 3 dies/setmana, per mes
Bonus pack fitness de 10 sessions
Sessió individualitzada (entrenament personal)
Sessió individualitzada (3 sessions), preu per persona (5% descompte)
Sessió individualitzada (5 sessions) (6% descompte)
Sessió individualitzada (10 sessions) (8% descompte)
Sessió individualitzada 2 persones (entrenament personal) preu per persona
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions) per persona ( 5% descompte)
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions) per persona (6% descompte)
Sessió individualitzada 2 persones (10 sessions) per persona (8% descompte)
2.2.3.- ADULTS ESTIU
Cursos Tai Chi estiu (mensual)
Pilates 2 dies (mensual)
2.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES
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Sessió individualitzada de natació
Sessió individualitzada (3 sessions)
Sessió individualitzada (5 sessions)
Sessió individualitzada de natació ( dos persones)
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions)
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions)
Sessió individualitzada de terapèutica
Activitat aquàtica prepart i postpart, preu per sessió
Programes anuals, pagaments trimestrals
Activitat aquàtica per nadons
Cursos de natació 1 dia a la setmana
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (2 dies)
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (3 dies)
Aigua Gim Adults, 2 dies setmanals
Pack natació adults
Natació esportiva i cursos d’aprendre i domini 2 hores / setmana
Natació esportiva 3 hores / setmana
Natació esportiva 5 hores / setmana
Activitat aquàtica terapèutica (2 dies setmanals )
Activitat aquàtica per a fibromiàlgia (1 dia a la setmana)
2.4.- ACTIVITAT ESCOLAR PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (horari escolar) i CASALS

27,50
75,00
124,00
49,00
132,00
220,00
31,00
9,00
102,00
68,00
69,50
92,00
115,00
115,00
115,00
143,00
158,00
143,00
64,50

- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola de la vila
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola fora vila
Programa natació escolar (escoles vila): 10-25 sessions per nen i sessió

2,30
2,60
2,00

Programa natació escolar (escoles fora vila): 10-25 sessions per nen i sessió
Associacions de joventut i lleure, casals... (persona/ sessió)
Jornades Blaves (1 sessió de teoria i pràctica)
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles de la vila
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles fora de la vila

2,30
2,60
9,45
2,00
2,30

2.- Els serveis que ofereix l’abonament a l’Institut Municipal d’Esports són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utilització lliure de la piscina
Sauna i zona welness
Gimnàs amb monitors d’assessorament diversos dies a la setmana
Estadi municipal d’atletisme sempre que la seva ocupació ho permeti
Pavellons poliesportius sempre que la seva ocupació ho permeti.
Descomptes de 25% a les activitats organitzades per l’Ajuntament exceptuant els
abonats de 13 a 16 hores i els de cap de setmana .
Pack d’activitats dirigides (Pack Fitness) exceptuant els abonats de 13 a 16 hores i els de
cap de setmana
Lloguer de taquilles per anys i segons disponibilitat
Preferència a l’hora d’inscriure’s a les activitats organitzades per l’Ajuntament.
Les sessions individualitzades no tenen cap tipus de descompte

3.- L’abonat podrà sol·licitar una quota de manteniment sense perdre la matricula.
La quota de manteniment és el 50 % de la taxa corresponent.
Durant la durada de la quota de manteniment l’abonat no podrà utilitzar els serveis vinculats a
l’abonament en actiu a excepció del lloguer de taquilla i la preferència a l’hora d’inscriure’s a les
activitats organitzades per l’Ajuntament.
4.- Un abonat podrà sol·licitar una baixa temporal fins a un any sense perdre els drets de
matricula i sense pagar quotes de manteniment sempre que les circumstàncies siguin
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excepcionals i justificades de salut o de trasllat temporal per a causes de força major i d’un any
fins un màxim de dos anys l’import de la matrícula es reduirà en un 50 %.
5.- Els clubs esportius locals sense ànim de lucre i que realitzin les seves activitats a les
instal·lacions esportives municipals estaran exempts del pagament de les taxes corresponents
durant el període competició i les activitats (campus, tecnificació esportiva...) durant l’estiu
adreçades a esportistes base del club. Fora d’aquest període estaran subjectes al pagament de
les esmentades taxes.
6.- S’estableix una bonificació del 100 % de la quota establerta a l’apartat 1r. d’aquest article per
les campanyes de promoció d’abonats que aprovi la Junta de Govern de l’Ajuntament.
7.- Les sol·licituds d’utilització del camp de gespa de l’estadi municipal durant la temporada
sencera per part d’entitats esportives gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota líquida a
ingressar resultant de les tarifes establertes a l’apartat primer d’aquest article.
8.- Podran fer la sol·licitud de lloguer de l’espai destinat a bar del Gregal, de l’Estadi Municipal i
del Pavelló de Hoquei per una temporada les entitats esportives que utilitzin la instal·lació de
manera regular per a entrenaments i competició i que disposin de esport federat de base.
La finalitat dels ingressos serà destinada a minorar les despeses derivades de la competició
esportiva.
L’atorgament s’aprovarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
9.- Les escoles de primària ( 1er o 2on del 1er cicle) del municipi gaudiran d’una bonificació del
100% de la quota corresponent a un trimestre de natació, entre 10 i 12 sessions.
10.- Si un club esportiu vol realitzar una activitat esportiva que es considera d’interès a les
instal·lacions esportives municipals prèvia demanada, un informe tècnic favorable, vist i plau del
regidor d’esports i aprovació per part de la Junta de Govern de l’Ajuntament, podrà gaudir d’una
bonificació del 100 % de la quota establerta.
11.- Els centres escolars del municipi que realitzin les sessions d’educació física en horari
escolar i activitats extraescolars a les instal·lacions esportives (exceptuant la piscina municipal
que queda recollit a l’article 6è punt 9) prèvia reserva i acceptació queden no subjectes al
pagament de les taxes corresponents durant el curs escolar. Fora aquestes situacions estaran
subjectes al pagament de les esmentades taxes.
12.- Als efectes de càlcul de les tarifes regulades en aquest article, es considerarà l’escola
Torres Jonama de Mont-ras a l’igual que les escoles de la vila.
Article 7è. Normes de Gestió
1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança s’exigiran pel sistema d’autoliquidació
2. La gestió de cobrament en període voluntari de les taxes regulades en aquesta Ordenança
estarà encarregada a l’Institut Municipal d’Esports
3. Dins de l’apartat 1.11 Piscina Municipal Abonaments els punts 3, 4, que fan referència a
abonaments individuals, durant el període de tancament de la piscina es farà la part proporcional.
El mateix criteri es farà servir als punts 5, 6 abonaments trimestrals que quedin afectats pel
període de tancament.
4. Dins de l’apartat 1.11 Piscina Municipal Lloguers els punts 6, 7 que fan referència a taquilles
petites i grans, en cas que l’alta no coincideixi al primer trimestre de l’any es farà de forma
proporcional .
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5. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui,
s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o
reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, s’indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels
béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. L'Ajuntament no pot condonar total
o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 8è. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998, i
modificada en sessió de data 27 d’octubre de 2020 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2021 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25. TAXA PER UTILITZACIÓ DE PLAQUES, PATENTS, I
ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS A L’ESCUT MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.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, de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per Utilització de plaques, patents i altres distintius anàlegs a l’Escut Municipal que es regirà per
la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa qualsevol utilització de l’escut municipal, s’hagi o no
obtingut prèviament la preceptiva autorització municipal.
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix des del moment que l’Ajuntament de Palafrugell autoritza l’ús de
l’escut del municipi, i en el cas d’utilització sense autorització prèvia, des de l’inici de l’esmentada
utilització, amb independència de la seva posterior denegació.
Article 4t. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.6 de la Llei General Tributària titulars de
l’autorització per a l’ús de l’escut municipal.
Article 5è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Exempcions i Bonificacions
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris pels serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2 No s’aplicaren bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 7è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
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UTILITZACIÓ DE PLAQUES PATENTS, I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS A L'ESCUT
MUNICIPAL
En la concessió de l’autorització administrativa corresponent
9,50 €
Plaques de “permís d’obres”
15,80 €
Plaques de gual permament
22,50 €
Plaques de gual permament amb senyalització amb pintura de bandes laterals
30,00 €
Plaques de gual permament amb senyalització amb pintura de bandes laterals i
confrontades
40,00 €
Plaques reserva identificativa plaça aparcament
Primera placa ...........................................................................................
Gratuïta
Per cada canvi de matrícula......................................................................
40,00 €
Instal·lació senyalització direccional establiments hotelers
250,00 €
Altres utilitzacions de l’escut municipal, no regulats als apartats anteriors
173,60 €
2. Qualsevol utilització de l’escut municipal sense autorització municipal prèvia tributarà per la
tarifa establerta a l’epígraf d’altres utilitzacions de l’escut municipal amb indepencència de la
possible incoació d’expedient sancionador.
Article 8è. Normes de Gestió
a. La taxa s’exigeix pel sistema d’autoliquidació i s’haurà de fer efectiva en el moment de retirar
la placa de les dependències municipals.
b. Per tal d’obtenir la placa de gual serà necessari que l’entrada de vehicles tingui la consideració
de gual adaptat d’acord amb el decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
c. Per tal d’obtenir la placa de permís d’obres serà necessari que prèviament s’hagi donat la
corresponent llicència d’obres. d.-Als efectes de l’aplicació de les tarifes regulades a l’article
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, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada en data 28 de desembre de 2017, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2018
i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26. TAXES DEL TEATRE MUNICIPAL DE PALAFRUGELL
Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que estableix l’article 57 en relació amb l’article 20.4.u, ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix les taxes del Teatre Municipal de Palafrugell, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes del Teatre Municipal de Palafrugell l’ús privatiu o
aprofitament especial dels diferents espais del Teatre Municipal de Palafrugell.
Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques que utilitzin o aprofitin especialment els espais del Teatre o resultin beneficiades pels
serveis prestats.
Article 4t. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
A. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del Teatre Municipal de
Palafrugell
1 Utilització de la Sala Teatre Municipal de Palafrugell (TMP) per a congressos, convencions,
simposis, presentacions o actes de caire social o cultural
1.1 Organitzats per persones físiques o jurídiques sense afany de lucre i amb cobrament
d'entrada
95,00
1.2 Organitzats per persones físiques o jurídiques amb afany de lucre
392,00
2 Utilització de la Sala Teatre Municipal de Palafrugell (TMP) per a congressos, convencions,
simposis, presentacions o actes de caire no estrictament social o cultural
2.1 Organitzats per persones físiques o jurídiques sense afany de lucre i amb cobrament
d'entrada
95,00
2.2 Organitzats per persones físiques o jurídiques amb afany de lucre
1.176,00
3. Utilització de la Sala d'Actes del TMP
0,00
3.1 Ús realitzat per entitats o empreses amb afany de lucre
392,00
4. Utilització de la Sala d'exposicions del TMP
235,00
Aquestes tarifes inclouen la neteja i la llum, però no el personal que sigui necessari per ala
realització de la funció, com serveis de tramoia, porter, taquiller, acomodador i d’altres similars
que seran a compte del sol.licitant. L’Ajuntament exigirà als sol.licitants, l'obligatòria presència
del tècnic de manteniment del TMP, amb el pagament d'una quota complementària de 18,04
eur/hora, per les activitats que es realitzin fora de l'horari laboral de l'Ajuntament
En tot cas l'utilització privativa dels béns immobles municipals requeriren prèvia autorització
expressa de l'Alcaldia
Article 5è. Normes de gestió
1 En cas d’aprofitament especial o utilització privativa la taxa s’acredita en el moment que es
realitza l’ocupació . En aquest cas la taxa s’haurà d’haver liquidat prèviament en el moment de
realitzar la sol·licitud de l’ocupació.
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2.La utilització del Teatre per representacions amb pagament d’entrada hauran de respectar un
preu reduït de 3 euros pel programa Tabarin per joves entre 14 i 21 anys . Per aquest programa
es reservaran un màxim de 50 localitats . Aquest requisit no serà preceptiu per representacions
de caràcter benèfic amb preu reduït o en campanyes de teatre infantil i juvenil de preu reduït.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar en data 29 d’octubre de 2008, modificada en datab 30
d’octubre de 2018, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2019 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la
present ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable i sopòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del
veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de
les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o
parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis
de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts
que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en
aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin
titulars de les instal·lacions.”
Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com
les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues,
independentment del seu caràcter públic o privat.
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A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin
titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses
o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”
Article 4.- Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:

a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del
valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

a)

Les que siguin causants o 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 Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

c)

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
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a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els
límits següents:
- Quan s’hagin comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries
acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.
Article 5.- Base imposable i quota tributaria
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades
en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la
xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que
hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:

a)
b)

c)
d)
e)

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 que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven
els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no
s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per
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aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:

a)
b)
c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
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.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
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, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les
esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en
aquest article.
Article 6.- Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el
cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança
no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament.
A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de
serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen
durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
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Article 7.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural
al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès
general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre
corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o
l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el
volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons
detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés i interconnexió a la xarxa de
distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat
propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA-10),
durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la
Llei general tributaria.
Article 8.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de
les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al
que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.
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Article 9.- Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a
la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.

Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raobs sistemàtiques reproduiexin
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
substutuïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels precepts legals i
reglamentaris de què porten causa.
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Annexos:
Annex 1
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés
Declaración - documento de ingreso

Model TA-1
Modelo TA-1

Exercici:

Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:

En cas d'alta o baixa, indicar la data: //

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

DADES DEL CONTRIBUENT / DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Denominació Social /

Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal /

Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base
imposable per 1,5%)

CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por
1,5%)

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO
El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes
entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

La Caixa

DATA DE PRESENTACIÓ

Núm. de validació / Núm. de validación
NIF de validació / NIF de validación

Fecha de presentación

CPR: 9052378

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

SUBJECTE PASSIU:
SUJETO PASIVO:

Mod.:

Justificant / Justificante:

Import / Importe:

CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:

POBLACIÓN:
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Annex 2
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL
Resum Anual

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social
Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

Tipus de subministrament
Nombre de percepcions relacionades en la declaració
Import de les percepcions relacionades

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se

Telèfon

Data:

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Firma del declarant o representant:

Firmat:
Càrrec:

Ordenances fiscals 2021

146

Ajuntament de Palafrugell

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“drets
d’interconnexió”)
Import
d'interconnexió”)
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar en data 29 d’octubre de 2008, ha estat modificada per
última vegada en data 22 de desembre de 2015, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2016 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28. TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentat decret Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació del servei municipal de prevenció
d’incendis forestals a favor de les persones que siguin beneficiades del mateix.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.6 de la Llei General Tributària, que resultin beneficiades de la prestació
ordinària del servei municipal de prevenció d’incendis forestals.
2 Es considera beneficiari del servei públic de prevenció d’incendis forestals, totes les persones,
físiques o 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 propietàries de finques, edificades o no, incloses als
àmbits grafiats en el plànol de delimitació esmentat en l’article 2.1 del Reglament municipal de
Prevenció d’incendis municipals.
3. En tot cas es considerarà propietari de les finques edificades, salvant-ne prova en contrari, qui
consti com a titular en la corresponent pòlissa de subministrament d'aigua.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà d’1,60 euros a l’any per cada immoble
inclosa dins de l’àmbit grafiat en el plànol de delimitació esmentat en l’article 2.1 del Reglament
municipal de Prevenció d’incendis municipals.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
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Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data que
l’immoble objecte es doni d’alta de la xarxa de subministrament d’aigua potable.
Article 8è. Liquidació i ingrés
1.-La taxa regulada en aquesta ordenança s’exigirà prorratejada per trimestres a excepció dels
titulars de subministrament d’aigua que tinguin caràcter de gran consumidor als quals s’exigirà
prorratejada per mesos.
2.- El cobrament de la taxa s’efectuarà de manera simultània al cobrament de la taxa per
subministrament d’aigua, realitzant-se la gestió dels deutes no apremitats per part de la
companyia d’aigües SOREA S.A..
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar en data 28 d’octubre de 2009, entrarà en vigor a partir
del dia 1 de gener de 2010 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL
D’EQUIPAMENTS PÚBLICS I/O PRESTACIÓ DELS SERVEIS MOTIVATS PER LA
CELEBRACIÓ CIVILS DE CASAMENTS
Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que estableix l’article 57 en relació amb l’article 20.4.u, ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitament especial d’equipaments públics i pre
pretació de serveis motivats per la celebració civil de casaments, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes l’ús privatiu o aprofitament especial de la Sala de Plens
Municipal per la celebració de casaments així com la prestació del servei d’oficiar el casament.
Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques que utilitzin o aprofitin especialment els espais o resultin beneficiades pels serveis
prestats.
Article 4t. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
1. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la Sala de Plens municipal
2. Taxa per prestació de serveis per oficiar el casament
2.1 Per casaments la tramitació dels qual s’hagi iniciat al Registre Civil de Palafrugell
2.2 Per casaments la tramitació dels quals no s’hagi iniciat al Registre Civil de Palafrugell

30,20 €
60,00 €
200,00 €

Article 5è. Normes de gestió
1 En cas d’aprofitament especial o utilització privativa la taxa s’acredita en el moment que es
realitza l’ocupació . En aquest cas la taxa s’haurà d’haver liquidat prèviament en el moment de
realitzar la sol·licitud de l’ocupació.
2.En cas de prestació de serveis la taxa s’acredita en el moment que es realitza la prestació
material del servei. L’Ajuntament pot exigir el pagament previ de la taxa .
3.- La taxa per prestació de serveis d’oficiar la cerimònia es meritarà sempre que es presti el
servei tant si es realitza en la Sala de Plens Municipal com en un altra establiment privat. En cas
que el servei es presti a la Sala de Plens municipal no s’exigirà la taxa per utilització o
aprofitament especial de la Sala.
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Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar en data 28 d’octubre de 2010, ha estat modificada per
última vegada en data 28 d’octubre de 2014 i entrarà en vigor a partir del dis 1 de gener de 2015
i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
MUNICIPALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
CAPÍTOL I – NORMES GENERALS

Article 1.- Objecte
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, conté normes comuns, tant substantives com de procediment, que
es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments Interiors que es
puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.
2. Aquesta Ordenança es dicta per a:
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als
procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest Ajuntament.
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible
determinació per l’Ajuntament.
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament.
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals pugui facilitar
el compliment de les seves obligacions tributàries.

Article 2 - Àmbit d’aplicació
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic llur titularitat
correspon a l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Girona la gestió i/o la recaptació dels
ingressos, les actuacions que ha de dugui a terme la Diputació de Girona es regiran per la pròpia
normativa .
3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquesta
Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés.

Article 3 – Òrgans de recaptació
1. La gestió de recaptació dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que no hagin
estat expressament delegats a altres institucions la portaran a terme el servei de recaptació de
l’Ajuntament, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de les
competències i funcions previstes legalment.
Article 4 – Sistema de recaptació
1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en període
voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es ressenyaran en
el document notificació remès al domicili del subjecte passiu; aquest document serà apte i
suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores.
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2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, el document del deute, informatiu, que podrà ser
utilitzat com a document de pagament, es remetrà per correu ordinari, sense justificant de
recepció, ja que no és preceptiu poder acreditar la recepció per part del subjecte passiu.
3. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats en el
calendari de cobrança, sense que sigui oposable a l’inici de la via de constrenyiment la no
recepció del document de pagament.
4. En el cas de deutes singulars, la notificació de la liquidació aprovada per l’ens competent, es
practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.
Si no es reben aquests documents, el contribuent pot sol·licitar un duplicat a l’Ajuntament.
Article 5. Domiciliació bancària
1. Amb caràcter general, el pagament dels tributs locals de venciment periòdic es farà mitjançant
domiciliació bancària, sense cap cost per als obligats.
2. Es potenciarà la domiciliació bancària mitjançant una campanya que en divulgui els
avantatges.
3. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el document de
pagament; alternativament, les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini
el corresponent càrrec bancari, i l’entitat financera haurà d’expedir i remetre el comprovant de
càrrec al compte.
4. Per tal d’informar els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts, es podran enviar
avisos al telèfon mòbil advertint-los de la data concreta en què es farà el càrrec en compte.
A aquest efectes, serà suficient que l’interessat s’inscrigui en el sistema d’alertes que es pugui
establir per l’Ajuntament.
5. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, podrà
ordenar-ne la devolució. En aquest cas l’Ajuntament valorarà l’anul·lació de la devolució..
Es podrà sol·licitar la domiciliació, personalment, en les entitats bancàries col·laboradores, o a
l’Ajuntament.
6. D’acord amb l’article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’estableix
una bonificació pels contribuents que domiciliïn el pagaments dels tributs de meritació periòdica i
notificació col·lectiva següents:
Padrons notificació col·lectiva
Impost sobre Béns Immobles urbana
Impost sobre Béns Immobles rústica
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxa recollida d’Escombraries
Taxa entrada de vehicles
Taxa conservació cementiri

Bonificació sobre la quota
2%
2%
5%
2%
2%
2%
2%

Article 6 – Entitats col·laboradores
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1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsits autoritzades per a exercir aquesta
col·laboració.
2. L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per la Junta de Govern,
autorització que haurà de recaure en una entitat de dipòsit.
3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació són les
següents:
3.1 Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de pagament
dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per l’Ajuntament, i el pagament
tingui lloc en les dates reglamentades.
3.2 Prestar el servei de caixa durant tot l’horari comercial establert. Les entitats col·laboradores
admetran els esmentats ingressos tots els dies que siguin laborables per aquestes i durant totes
les hores de caixa, abonant-los seguidament en el corresponent compte restringit. El compliment
d’aquest requisit serà objecte de comprovació periòdic per part d’aquest Ajuntament.
3.3 Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular l’Ajuntament, els
fons procedents de la recaptació.
3.4 Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la recaptació
efectuada en les diferents sucursals de l’entitat bancària durant aquell dia.
3.5 Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis signats, en
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les entitats de
dipòsit.
4. De conformitat amb el que preveu el Reglament general de recaptació, la col·laboració per
part de les entitats de dipòsit serà gratuïta. En cas que les entitats col·laboradors o altres entitats
amb les que es pugui convenir mitjans de pagament dels tributs, requereixin comissions o
recàrrecs per pagaments a efectuar en metàl·lic aquests no seran a càrrec de l’Ajuntament ni
tindran la consideració de preu de servei.
5. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves
actuacions a les directrius contingudes a l’acord d’autorització, en el qual necessàriament haurà
de preveure’s l’exigència de responsabilitat per al supòsit d’incompliment d’aquestes normes.
Article 7 - Obligats al pagament
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com deutors principals, entre d’altres:
1.1 Els subjectes passius dels tributs, ja siguin contribuents o substituts.
1.2 Els successors.
1.3 Els infractors, per les sancions pecuniàries.
2. Si els deutors principals, referits en el punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran
obligats al pagament els subjectes següents:
2.1 Els responsables solidaris.
2.2 Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
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3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d’un mateix deute, aquest
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d’ells.
4. La concurrència de diversos obligats tributaris en el mateix pressupost d’una obligació
determinarà que, quedin solidàriament obligats davant l’administració tributària al compliment de
totes les prestacions, llevat que, per llei es disposi expressament altra cosa.
5. Quan l’Ajuntament només conegui la identitat d’un titular practicarà i notificarà les liquidacions
tributàries a nom d’aquest, qui vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A tal
efecte, perquè procedeixi la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades
personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com, la proporció en què cadascun
d’ells participi en el domini, o dret transmès.
6. En l’àmbit dels ingressos de dret públic no tributaris, seran obligats al pagament les persones
físiques, jurídiques, o entitats designades com a tals en la normativa específica. En defecte
d’aquesta normativa, s’aplicarà lo disposat en els apartats anteriors.
Article 8 – Comunitats de béns
1. En els tributs municipals, quan així ho prevegi la legislació d’Hisendes Locals, tindran la
condició d’obligats tributaris les herències jacents, comunitats de béns i d’altres entitats que,
sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat,
susceptibles d’imposició.
A aquests efectes, s’entendrà que existeix unitat econòmica quan els comuners o copartícips de
les entitats citades duguin a terme l’explotació econòmica del bé o activitat que conjuntament
posseeixen.
2. Amb caràcter general, els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària (LGT) respondran solidàriament, i en
proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries de les esmentades
entitats.
3. En relació a l’impost sobre béns immobles, quan els copartícips de les entitats a què es
refereix l’apartat anterior no figurin inscrits com a tals en el cadastre, la responsabilitat s’exigirà
per parts iguals, segons resulta de l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 9 – Domicili fiscal i comunicació de les seves modificacions
1. Excepte que, una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal per
gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el domicili serà:
1.1 Per 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 la direcció de les
activitats desenvolupades.
1.2 Per 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 aquest estigui
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus negocis. En altre cas,
s’atendrà el lloc en el que es porti a terme aquesta gestió o direcció.
1.3 Per les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats anteriors.
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2. El contribuent pot designar un altre domicili propi o del seu representant, a fi de rebre les
notificacions administratives, mitjançant personació o comunicació fefaent en les oficines de
l’Ajuntament.
3. Les persones físiques que hagin d’estar en el cens d’empresaris, professionals i
retenidors, així com les persones jurídiques i d’altres entitats hauran de complir, en el termini
d’un mes a partir del moment en què es produeixi el canvi de domicili fiscal, l’obligació de
comunicar el citat canvi establerta en l’article 48.3 de la LGT.
4. Tractant-se de persones físiques que no hagin de figurar en el cens d’ empresaris,
professionals i retenidors, la comunicació del canvi de domicili s’haurà d’efectuar, en el termini de
3 mesos des que es produeixi.
5. La comunicació del nou domicili fiscal assortirà efectes, des de la seva presentació respecte a
l’Administració tributària a la què s’hagués comunicat. La comunicació del canvi de domicili fiscal
a una Administració tributària, només produirà efectes respecte a l’Ajuntament quan aquest canvi
sigui conegut per aquest. Fins aquest moment, seran vàlides totes les actuacions i notificacions
realitzades en el domicili inicialment declarat a l’Administració tributària actuant.
6. Els obligats tributaris, que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb
domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, en cas que no es designi i contin com
a titulars d’un immoble a Palafrugell es considerarà per defecte l’adreça de l’immoble.
Article 10 – Legitimació per efectuar i rebre el pagament
1. El pagament pot realitzar-se per qualsevol dels obligats i també per terceres persones amb
plens efectes extintius del deute.
2. El tercer que ha pagat el deute no podrà sol·licitar de l’Administració la devolució de l’ingrés i
tampoc exercir altres drets de l’obligat, sense perjudici de les accions que en via civil poguessin
correspondre-li.
3. El pagament del deute haurà de realitzar-se a les entitats designades com col·laboradores per
aquest Ajuntament, la relació de les quals consta en el document notificació remesa al
contribuent, o per mitjans telemàtics, només excepcionalment podran acceptar-se pagaments a
l’oficina de recaptació.
Article 11 – Deure de col·laboració amb l’Administració tributària
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a
l’Administració tributària municipal les dades i antecedents necessaris per a la cobrança de les
quantitats que com ingressos de dret públic aquesta hagi de percebre.. Per tal de poder gaudir
de la bonificació o exempció en els tributs municipals el contribuent haurà d’acompanyar els
documents acreditatius del compliment dels requisits o bé autoritzar a l’Ajuntament per consultar
les dades que es puguin obtenir d’altres administracions públiques.
2. En particular les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, valors i
altres béns de deutors a l’Administració municipal en període executiu, estan obligades a
informar als òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions
legals, s’efectuïn.
3. L’Ajuntament podrà sol·licitar a altres administracions les dades necessàries, per a identificar
els obligats al pagament de recursos públics no tributaris, la recaptació dels quals els competeixi.
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4. Tot obligat al pagament d’un deute haurà de manifestar, quan se’l requereixi, béns i drets del
seu patrimoni en quantia suficient per cobrir l’import del deute.
5. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article
podrà originar la imposició de sancions.
6. El termini per aportar la informació sol·licitada serà de 10 dies, a comptar des del següent al
de la notificació del requeriment.
TÍTOL 2.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ

Capítol I
Tributs de venciment periòdic
Article 12.-Ingressos de venciment periòdic
1. En la gestió de les taxes que correspongui així com dels impostos sobre béns immobles, sobre
activitats econòmiques i sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions
contingudes a les seves Ordenances fiscals específiques.
.
Article 13.- Padrons
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials
determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l’Ajuntament.
2. Correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació dels padrons.
3. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents,
es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic en el que
constaran degudament separats els conceptes d’ingrés.
4. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis
o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà, excepte que a l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa s’estableixi un altra procediment, el previst en els apartats següents,:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a
aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es
liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial
de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat
alguna.
Article 14.- Calendari fiscal
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
2. En la publicació del Calendari fiscal es farà constar el termini d’ingrés dels diferents tributs, els
lloca i horari d’ingrés, les modalitats d’ingrés i l’advertència que trancorregut el termini s’iniciarà el
procediment de constrenyiment
3. Del calendari fiscal s’informarà pels mitjans que l’Ajuntament consideri més idoni i en tot cas
s’haurà d’incloure a la seu electrònica de l’Ajuntament .
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Article 15.-Exposició pública de padrons
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de quinze dies i es realitzarà en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament..
2. L’exposició pública dels padrons hauran d’iniciar-se, abans del primer dia del període de
cobrament dels respectius tributs.
3. 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 Llei general tributària.
4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar
des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents padrons.
.
Capítol II
Tributs de venciment no periòdic
Article 16.- Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert
l’autoliquidació, l’Ajuntament tingui coneixement de l’existència del fet imposable .
Article 17.- Presentació de declaracions
1. L’Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l’existència de fets imposables que
originen l’acreditament dels tributs municipals.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar
les declaracions previstes legalment.
3. 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.
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme el
que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària i els preceptes de la Secció VI d’aquesta
Ordenança.
Capítol III
Notificacions administratives
Article 18.- Notificació de les liquidacions de venciment singular
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a
utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible es
notificarà personalment al presentador de la sol·licitud.
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s’expedirà un document
de notificació que contindrà els requisits normatius.
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així
com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la
normativa de desenvolupament i, supletoriament, la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu
Comú.
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5. Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de resultar infructuosos
dos intents d’entrega personal es deixarà a la bústia avis perquè l’interessat passi per la llista de
Correus a recollir la notificació durant el termini de set dies naturals.
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es 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 Butlletí Oficial de l’Estat. 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 Butlletí Oficial de l’Estat. 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.
6. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics quan l’interessat
hagi designat aquesta via de comunicació per rebre les notificacions, i respecte a aquells obligats
tributaris que legalment estiguin obligats a relacionar-se per dits mitjans amb l’administració
actuant.
Capítol IV
Concessió de beneficis fiscals
Article 19.- Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de la Junta de Govern Local.
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat,
per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
3. Amb caràcter general, la sol·licitud 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. En tot cas, el
benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de
la concessió.
4. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el
termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
Capítol V
Procediment de revisió
Article 20.- Recursos administratius
1. 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.
2. 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.
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la
Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert 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 Llei General Tributària, i en paritat amb el que
preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmico-administratives.
4. 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.
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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.
5. 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 21.- Revocació d’actes
1. 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 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.
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.
2. Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei
competent formularà proposta d’acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan
que va dictar l’acte objecte de rectificació.

TÍTOL III.- RESPONSABLES, SUCCESSORS I GARANTIES DE CRÈDIT
Article 22 – Responsables solidaris
1. 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, es podrà
reclamar dels responsables solidaris el pagament.
2. Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones o entitats:
2.1 Les que siguin causants o col·laboren activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat també s’estendrà a la sanció.
2.2 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.
2.3 Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
3. També seran responsables solidaris de pagament del deute tributari pendent, fins
l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar les següents
persones o entitats:
3.1 Les que siguin causants o col·laboren 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.
3.2 Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
3.3 Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la
garantia, col·laboren o consenten en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns
o drets sobre els què s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia.
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3.4 Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de
l’embargament, col·laboren o consenten en l’aixecament d’aquests.
Article 23 – Procediment per exigir la responsabilitat solidària
1. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària. I podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la
liquidació, o a la presentació de l’autoliquidació, excepte que la llei disposi una altra cosa.
2. El que pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques tindrà
dret, prèvia la conformitat del titular actual, a sol·licitar de l’Ajuntament certificació detallada dels
deutes, sancions i responsabilitats tributàries derivades del seu exercici.
L’Administració tributària haurà d’expedir la citada certificació en el termini de tres mesos des de
la sol·licitud. En tal cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada als deutes, sancions i
responsabilitats contingudes en la mateixa.
3. Quan la responsabilitat hagi estat declarada i notificada al responsable en qualsevol moment
anterior al venciment del període voluntari de pagament del deute que es deriva, n’hi haurà prou
amb requerir-li el pagament una vegada transcorregut l’esmentat termini.
En la resta de casos, transcorregut el període voluntari de pagament, el servei de recaptació
tramitarà l’expedient per a l’exigència de responsabilitat solidària, es notificarà al responsable
l’inici del període d’audiència (15 dies), previ a la derivació de responsabilitat, a fi de que els
interessats puguin al·legar i presentar les proves que estimin oportunes.
Vistes les al·legacions presentades (si n’hi han) i si el deute no ha estat satisfet, es proposarà a
l’alcaldia que dicti acte administratiu de derivació de responsabilitat en el qual se’n determinarà
l’abast. Aquest acte serà notificat al responsable amb expressió de:
3.1 Texte íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de fet
habilitant i les liquidacions a les què abasta aquest pressupost.
3.2 Mitjans d’impugnació que poden ser exercitats contra el citat acte, òrgan davant el que
s’haguessin de presentar i termini per interposar-los.
3.3 Lloc, termini i forma en què hagi de ser satisfet l’import exigit al responsable.
3.4 Podrà adjuntar-se a la comunicació d’inici del període d’audiència un abonaré apte per
satisfer la quota tributària inicial, amb la finalitat de que si l’interessat ho desitja pugui fer el
pagament en les entitats col·laboradores.
4. Com conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que preveu
l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només podrà revisar-se l’import de
l’obligació del responsable.
5. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos pel pagament en període
voluntari amb caràcter general en l’article 62.2 de la LGT. Si no es realitza el pagament en
aquest període, el deute s’exigirà en via de constrenyiment, juntament amb els recàrrecs
executius.
6. Les accions dirigides contra un deutor principal o un responsable solidari no
impediran altres accions posteriors contra els altres obligats al pagament, mentre no es cobri el
deute per complet.
Article 24 – Responsables subsidiaris
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1. Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament quan els deutors principals
i responsables solidaris hagin estat declarats fallits i s’hagi dictat acte administratiu de derivació
de responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d’aquesta declaració
puguin adoptar-se.
2. Entre altres, seran responsables subsidiaris del deute tributari les següents persones o
entitats:
2.1 Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent
comès infraccions tributàries, no haguessin realitzat els actes necessaris que siguin de la seva
incumbència pel compliment de les obligacions tributàries, haguessin consentit l’incompliment
per qui d’ells depenen o haguessin adoptat acords que possibilitessin les infraccions. La seva
responsabilitat també s’estendrà a les sancions.
2.2 Els administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats, per les obligacions tributàries meritades d’aquestes que es trobin pendents en el
moment del cessament, sempre que no haguessin fet lo necessari pel seu pagament.
2.3 Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
3. Amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, es donarà audiència a l’interessat en la
forma regulada en l’article anterior.
Podrà adjuntar-se a la comunicació d’inici del període d’audiència un abonaré apte per satisfer la
quota tributària inicial, amb la finalitat de que si l’interessat ho desitja pugui fer el pagament en
les entitats col·laboradores.
4. L’acte administratiu de derivació serà dictat per l’alcalde i notificat en la forma establerta en
l’article anterior.
5. La responsabilitat amb caràcter general serà subsidiària, excepte quan una llei estableixi la
solidaritat.
Article 25 – Successors en els deutes tributaris
1. A la mort dels obligats tributaris, els deutes tributaris 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 meritats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin
liquidades.
No es transmetran les sancions.
2. 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 següents límits.
2.1 Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes
pendents.
2.2 Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que li
correspongui.
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Podran transmetre’s els deutes meritats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidades.
3. 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.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a les que es refereix l’article
35.4 de la LGT, en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris dels béns i drets
de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les esmentades entitats.
5.Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals
es refereixen els apartats 2,3,4 del present article s’exigiran, als successors d’aquestes, fins el
límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Article 26 – Procediment de recaptació davant els successors
1. 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’aquest i la notificació als successors, amb requeriment de pagament del deute
tributari i costes pendents del causant. Quan el hereu al·legui haver fet ús del dret a deliberar, es
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 dirigint-se contra els seus béns i drets, l’efecte del qual s’hauran d’entendre les
actuacions amb qui ostenti la seva administració o representació.
2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els seus
socis, partícips o cotitulars, una vegada constatada l’extinció de la personalitat jurídica.
Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els destinataris
dels seus béns i drets. La recaptació municipal podrà dirigir-se contra qualsevol dels socis,
partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots ells simultània o successivament,per requerir-los
el pagament del deute tributari i costes pendents.
Article 27 – Garanties de pagament
1. La Hisenda Municipal gaudeix de prelació per el cobrament dels crèdits de dret
públic vençuts i no satisfets, en quan concorri amb creditors que no ho siguin de domini, penyora,
hipoteca o qualsevol altre dret reial degudament inscrit en el corresponent registre, amb
anterioritat a la data en què es faci constar en el mateix el dret de la Hisenda municipal.
2. En els recursos de dret públic que gravin periòdicament els béns o drets inscriptibles en un
registre públic, o el seus productes directes, certs o presumptes, l’Ajuntament tindrà preferència
sobre qualsevol altre creditor o adquirent, encara que aquests hagin inscrit els seus drets, per el
cobrament dels deutes meritats i no satisfets corresponents a l’any natural en què s’exigeixi el
pagament i a l’immediat anterior.
3. Per tenir igual preferència que l’indicada en l’article precedent, per dèbits anteriors als
expressats en aquest, o per major quantitat, podrà constituir-se hipoteca especial a favor de la
Hisenda municipal que assortirà efecte des de la data en què quedi inscrita.
4. Quan existeixen indicis racionals de la impossibilitat o dificultat de realitzar els crèdits
municipals, es podran adoptar mesures cautelars per assegurar el cobrament dels mateixos. Les
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esmentades mesures, que hauran de ser proporcionals al danys que es pretengui evitar i no
durar més temps del necessari podran consistir, entre altres mitjans, en l’embargament preventiu
de béns.
Article 28 – Afecció de béns
1. Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran
subsidiàriament amb ells, per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga.
2. En particular, quan es transmeti la propietat o la titularitat d’un dret reial de usdefruit, de
superfície o d’una concessió administrativa, els béns immobles objecte dels esmentats drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat de les quotes meritades per Impost sobre Béns
Immobles, estiguin liquidades o no.
3. L’import del deute a què s’estén la responsabilitat arriba als conceptes de:
-Quota de l’Impost sobre Béns Immobles
-Recàrrecs exigibles, a favor d’altres ens públics
4. El deute exigible, integrat pels conceptes referits en el punt anterior és el meritat
amb anterioritat a la data de transmissió, sempre que no estigui prescrit.
Les actuacions que van interrompre la prescripció respecte al transmitent tenen efectes davant
l’adquirent, per això, se li podran exigir totes les quotes endeutades per aquell i que no
estiguessin prescrites en la data de la transmissió.
5. Per exigir el pagament al posseïdor de l’immoble es requereix la prèvia declaració
de fallit del deutor principal, a nom del qual es va practicar la liquidació original; sense que resulti
necessari declarar la insolvència de possibles adquirents intermitjos.
6. La declaració d’afecció dels béns i posterior derivació de responsabilitat a l’adquirent, serà
aprovada per l’alcalde, prèvia audiència a l’interessat, per termini
de 15 dies.
7. La resolució declarativa de l’afecció serà notificada al propietari, comunicant-li els
terminis per efectuar el pagament.
8. Sense perjudici de la responsabilitat prevista en l’apartat 1 d’aquest article, a l’empara de lo
que autoritza l’article 168 de la Llei General Tributària, abans d’embargar el bé immoble afecte,
es podrà optar per embargar altres béns i drets del deutor, si aquest els assenyala, o són
coneguts per l’Administració.

TÍTOL IV – RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

Article 29 – Períodes de recaptació
1. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, tant pels tributs com per altres ingressos de dret públic, seran els determinats per
l’Ajuntament, i en cap cas aquest terminis seran inferiors a 2 mesos naturals. El calendari de
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cobrança serà publicat en el BOP i exposat en el tauló d’anuncis municipal. Es tindran en compte
les particularitats del fet imposable com requisit per a la determinació dels períodes de
cobrament.
2. Del calendari de cobrança s’informarà pels mitjans que l’Ajuntament consideri més idoni; a
aquests efectes, la tresoreria municipal proposarà la millor via per divulgar el calendari fiscal. En
tot cas, el contribuent podrà consultar els períodes de cobrança per internet, o bé sol·licitar
informació personal o telefònicament a l’Ajuntament.
3. Amb caràcter general, el termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de
venciment singular, no compreses en l’apartat 1 serà el que consti en el document notificació
dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser inferior al període establert en l’article 62.2 de la
LGT i que és el següent:
3.1. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
3.2. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins l’immediat hàbil següent.
Si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà al primer dia
hàbil següent.
4. Els deutes per conceptes diferents als regulats en els punts anteriors, hauran de pagar-se en
els terminis que determinin les normes d’acord a les quals tals deutes s’exigeixin. En cas de, que
no es fixin terminis, s’aplicarà lo disposat en aquest article.
5. Els deutes no satisfets en els períodes citats s’exigiran en període executiu, computant-se, en
el seu cas, com pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de termini.
Article 30 – Desenvolupament del cobrament en període voluntari
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.
Quan l’obligat tributari desitgi satisfer algun dels tributs compresos en un rebut múltiple, o
realitzar pagament parcial d’un deute, s’haurà de dirigir a l’oficina municipal de recaptació, on
se’ls emetrà un abonaré del pagament parcial del deute.
2. Els mitjans de pagaments admissibles:
2.1 Diner de curs legal.
2.2 Xec bancari nominatiu a favor de l’Ajuntament.
2.3 Transferència al compte bancària municipal assenyalat en els documents de pagament.
2.4 Targeta de crèdit.
2.5 Domiciliació bancària
Així mateix, es podrà pagar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, introduint les dades
que figurin en el document de cobrament, així com també en caixers automàtics amb els
documents proveïts amb codi de barres, o per altres mitjans que autoritzi l’Ajuntament.
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3. El deutor de diversos deutes, en realitzar el pagament en període voluntari, podrà imputar-lo al
que lliurement determini.
4. En tot cas, a qui hagi pagat un deute se li entregarà un justificant del pagament realitzat.
Després de la realització d’un pagament per internet, l’interessat podrà obtenir un document
acreditatiu de l’operació realitzada, que tindrà caràcter alliberador de la seva obligació al
pagament.
No obstant, els contribuents podran sol·licitar telemàticament la remissió d’un comprovant de
pagament, expedit pel servei de recaptació.
Article 31– Conclusió del període de pagament voluntari
1. Conclòs el període de pagament voluntari, i una vegada verificat que ja ha estat processada
tota la informació sobre els cobraments en l’esmentat període, s’expediran pel departament
d’informàtica les relacions de rebuts i liquidacions que no han estat satisfets en període voluntari.
2. En la relació descrita en l’apartat anterior, es farà constar les incidències de suspensió,
ajornament, fraccionament de pagament, o anul·lació.
3. La relació de deutes no satisfets, i que no estiguin afectades per alguna de les situacions del
punt 2 servirà de fonament per l’expedició de la provisió de constrenyiment col·lectiva.
4. En cap cas s’inclouran en les provisions de constrenyiment col·lectives els deutes liquidats a
les Administracions públiques.
Article 32 – Recàrrecs d’extemporaneïtat
1. Quan es presentin les autoliquidacions, o les declaracions necessàries per practicar una
liquidació tributària fora del termini establert, sense requeriment previ dels serveis municipals, els
obligats tributaris hauran de satisfer els recàrrecs previstos en l’article 27 de la LGT, que són els
següents:
Declaració després de la data reglamentària
En el termini de 3 mesos
Entre 3 i 6 mesos
Entre 6 i 12 mesos
Després de 12 mesos

Recàrrecs
recàrrec 5%
recàrrec 10%
recàrrec 15%
recàrrec 20%

En les autoliquidacions presentades després de 12 mesos, a més del recàrrec anterior, s’exigiran
interessos de demora pel període transcorregut, des del dia següent al terme dels 12 mesos
posteriors a la finalització del termini establert per la presentació, fins el moment en què la
autoliquidació o declaració s’hagi presentat.
2. En el supòsit d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés en el termini
previst en el corresponent document liquidatori s’exigiran els recàrrecs previstos en el punt 1.
3. Per que pugui ser aplicable el disposat en aquest article, les autoliquidacions extemporànies
hauran d’identificar expressament el període impositiu de liquidació al què es refereixen, i hauran
de contenir únicament les dades relatives a l’esmentat període.
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TÍTOL V – RECAPTACIÓ EXECUTIVA

Article 33 – Inici del procediment de constrenyiment
1. El període executiu s’inicia:
1.1 Per els tributs de venciment periòdic i per les liquidacions, prèviament notificades i no
ingressades al seu venciment, el dia següent al venciment del termini d’ingrés en període
voluntari.
1.2 En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l’ingrés,
al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent ordenança fiscal de
cada tribut per l’esmentat tribut o, si aquest ja hagués conclòs, el dia següent a la presentació de
l’autoliquidació.
2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període
voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació de dits expedients.
La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l’inici del
període executiu fins que la sanció sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el termini per
l’ingrés voluntari de pagament.
3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de
constrenyiment.
4. L’inici del període executiu determinarà el meritament dels recàrrecs del període executiu i
dels interessos de demora en els termes següents:
4.1 Es satisfarà el recàrrec executiu del 5 per cent quan es satisfaci la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari, abans de la notificació de la provisió
de constrenyiment.
4.2 S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent quan es satisfaci la totalitat del
deute no ingressat en període voluntari, més el propi recàrrec abans de la finalització dels
següents terminis:
4.2.1 Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 20 del citat mes o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
4.2.2 Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del mes següent, o si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
4.3 S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 per cent quan no concórrin les
circumstàncies dels apartats anteriors 4.1 i 4.2.
5. Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al temps de presentar l’autoliquidació, es
merita el recàrrec de constrenyiment a la finalització del termini reglamentàriament determinat
per l’ingrés. En cas d’autoliquidacions extemporànies, presentades sense realitzar l’ingrés, els
recàrrecs del període executiu es meriten a la seva presentació.
6. Els recàrrecs del període executiu són compatibles amb els recàrrecs d’extemporaneïtat
regulats en l’article anterior d’aquesta ordenança.
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7. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora. Quan
resulti exigible el recàrrec executiu (5%) o el recàrrec de constrenyiment reduït (10%) no
s’exigiran els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu.
8. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i es substanciarà de la manera
regulada en el Reglament General de Recaptació (RGR).
Article 34 – Terminis d’ingrés
1. Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament del
deute tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
1.1 Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del citat mes o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
1.2 Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
2. Si l’obligat tributari no efectués el pagament dintre del termini al que es refereix
l’apartat anterior, es procedirà a l’embargament del seus béns, advertint-se així en la provisió de
constrenyiment.
3. Si existissin diversos deutes executius d’un mateix deutor s’acumularan, i en el supòsit de
realitzar-se un pagament que no cobreixi la totalitat d’aquests, s’aplicarà als deutes més antics,
determinant-se l’antiguitat en funció de la data de venciment del període voluntari.
Article 35 – Inici procediment de constrenyiment. Provisió de constrenyiment
1. La provisió de constrenyiment dictada per la tresorera municipal, despatxa l’execució contra el
patrimoni del deutor.
2. La provisió de constrenyiment constitueix el títol executiu, que té la mateixa força
executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels obligats al
pagament.
3. La provisió de constrenyiment podrà ser impugnada davant l’Ajuntament pels següent
motius:
3.1 Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
3.2 Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de
suspensió del procediment de recaptació.
3.3 Falta de notificació de la liquidació.
3.4 Anul·lació de la liquidació.
3.5 Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació
del deutor o del deute constrenyit.
4. Quan la impugnació, raonablement fundada es refereixi a l’existència de causa de
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nul·litat en la liquidació, la tresoreria municipal podrà ordenar la paralització d’actuacions. Si es
verifica que efectivament es dona aquella causa, s’instarà el corresponent acord administratiu
d’anul·lació de la liquidació i s’estimarà el recurs contra la provisió de constrenyiment.
5. Quan els obligats tributaris siguin Administracions públiques, no es dictarà provisió de
constrenyiment fins que es verifiqui la impossibilitat de realitzar el crèdit pel procediment de
compensació.
Article 36 – Anuncis de subhasta i Mesa de subhasta
1. La mesa de subhasta de béns estarà integrada per la tresorera, que serà la presidenta,
l’interventor, que actuarà com secretari i el recaptador com a vocal; o les persones designades
com a substituts d’aquests. La presidència de la Mesa podrà requerir en l’acte de subhasta, la
presència d’un membre del servei de recaptació com auxiliar de la Mesa de subhasta.
2. Les subhastes de béns embargats s’anunciaran en tot cas en el tauló d’edictes de
l’Ajuntament, en la seva seu electrònica i quan el valor del bé sigui superior a cinquanta mil
euros (50.000,00 €) es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
3. El recaptador podrà acordar la publicació de l’anunci de subhasta en mitjans de comunicació
de gran difusió i en publicacions especialitzades, quan al seu judici resulti convenient i el cost de
la publicació sigui proporcionat amb el valor dels béns.
Article 37 – Licitadors
1. Amb excepció del personal adscrit al servei de recaptació, dels taxadors, dels dipositaris dels
béns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment, podrà prendre
part en la subhasta, concurs o adjudicació directa, per si o per mitjà de representant, qualsevol
persona que posseeixi capacitat d’obrar d’acord a dret i que no tingui per això impediment o
restricció legal, sempre que s’identifiqui adequadament i amb document que justifiqui, en el seu
cas, la representació que tingui.
2. Tots els licitadors hauran de constituir el dipòsit de garantia preceptiu, els quals
seran ingressats en el compte que designi la tresorera. L’import mínim del dipòsit serà del 10 per
cent del tipus de licitació.
Els dipòsits podran realitzar-se mitjançant ingrés, en el compte de l’Ajuntament, xec bancari o
taló conformat nominatiu a favor de l’Ajuntament:
- Davant la tresoreria municipal: Des de l’anunci de la subhasta i fins el dia anterior a la data
indicada en què aquesta tingui lloc.
- Davant la Mesa de subhasta: Un cop constituïda la Mesa de subhasta i fins un quart d’hora
abans de l’hora indicada en què la subhasta tingui lloc.
Es podrà constituir dipòsits per segona licitació davant la mesa de subhasta, mitjançant xec
bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’Ajuntament, per la qual cosa s’obrirà un termini de
mitja hora un cop conclosa la primera licitació de tots els lots que surtin a subhasta, ampliable en
el límit necessari per poder materialitzar la constitució de dipòsits per qui vulgui prendre part com
licitadors en segona convocatòria.
3. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat, des de l’anunci de la
subhasta, fins una hora abans del començament d’aquesta. Les esmentades ofertes, que tindran
el caràcter de màximes, seran registrades en un llibre, que a tal efecte, es portarà a l’oficina
recaptatòria municipal.
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Tals ofertes hauran d’anar acompanyades del preceptiu dipòsit, que es podrà fer mitjançant
ingrés en el compte d’aquesta administració, xec bancari o taló conformat nominatiu estès a
favor de l’Ajuntament per l’import del dipòsit corresponent.
4. Els xecs bancaris seran dipositats a la caixa de la corporació o ingressats en el compte que
designi la tresoreria municipal, procedint-se a la devolució dels imports dipositats als licitadors no
adjudicataris una vegada conclosa la subhasta. La materialització de tal devolució s’efectuarà
mitjançant transferència bancària al número de compte designat per l’interessat o devolució del
xec.
5. En el supòsit de que abans que tingui lloc la subhasta, algun licitador que hagués presentat la
seva oferta en sobre tancat, manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la licitació, es
procedirà a la devolució del dipòsit en les condicions establertes en el punt anterior.
Article 38 – Desenvolupament de la subhasta
1. L’import dels trams de licitació, hauran d’adequar-se a les següents escales:
1.1 Per a tipus de subhasta inferiors a sis mil euros (6.000,00 €), cent euros (100,00 €).
1.2 Per a tipus de subhasta des de sis mil euros (6.000,00 €) fins trenta mil euros (30.000,00
€), tres-cents euros (300,00 €).
1.3 Per a tipus de subhasta de més de trenta mil euros (30.000,00 €) fins cent cinquanta mil
euros (150.000,00 €), sis-cents euros (600,00 €).
1.4 Per a tipus de subhasta superiors a cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), mil euros
(1.000,00 €).
2. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà
l’admissió de postures a partir de la segona més alta d’aquelles, i serà adjudicatària la postura
més alta per el tram superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes.
3. Quan la Mesa tingui que substituir als licitadors en sobre tancat, licitarà per ells
segons els trams establerts en el present article, sense sobrepassar el límit màxim
fixat en la seva oferta.
Si una postura no coincideix amb l’import d’un tram, es considerarà formulada per l’import del
tram immediat inferior.
4. La subhasta es realitzarà amb subjecció als criteris següents:
4.1 En primera licitació, el tipus serà el resultat d’aplicar la valoració assignada als immobles a
alienar. En cas d’existir càrregues que hagin accedit al Registre amb anterioritat, servirà de tipus
per a la subhasta la diferència entre el valor assignat i l’import d’aquestes càrregues, que hauran
de quedar subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu de la rematada. En cas que les
càrregues preferents absorbeixin o excedeixin del valor assignat als immobles, el tipus serà el
corresponent a l’import dels dèbits i costes, sempre que no excedeixin d’aquell valor, o aquest en
cas contrari.
4.2 En segona licitació, el tipus serà el 75 % de l’anterior.
4.3 En el cas que les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes o, amb
els béns adjudicats no es cobrés el deute i quedessin béns per alienar o no es produeixi el
pagament del preu d’adjudicació, es continuarà el procediment amb l’anunci de venda directa
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d’aquests béns, a gestionar durant el termini de sis mesos comptat des de la data que tingui lloc
la subhasta. No obstant, la Mesa de subhasta podrà acordar l’adjudicació dels béns, en el termini
de tres mesos, prorrogables fins el límit de sis mesos, quan alguna de les ofertes presentades
sigui considerada avantatjosa econòmicament. Per altra banda, la Mesa de subhasta podrà
acordar l’adjudicació dels béns en el termini d’un mes, prorrogables mes a mes fins el límit de sis
mesos a comptar des de la data en que tingui lloc la subhasta, quan per les característiques dels
béns consideri que podrien perdre valor de mercat per el transcurs del temps i que alguna de les
ofertes presentades fos avantatjosa econòmicament. Els oferents podran enviar o presentar les
seves ofertes en sobre tancat fins la data límit assenyalada en cada bé o lot al servei de
recaptació, acompanyades en el cas que s’hagi acordat del dipòsit que es podrà fer mitjançant
ingrés en el compte d’aquesta administració, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de
l’Ajuntament de Palafrugell.
Aquestes ofertes seran registrades al registre general d’entrada de l’Ajuntament i en el llibre a
que, a aquest efecte, portarà el servei de recaptació.
5. Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb una sola licitació, el preu mínim
d’adjudicació directa serà el tipus de subhasta en l’esmentada licitació.
Quan hagin tingut lloc dos licitacions en subhasta, no existirà preu mínim d’adjudicació directa.
No obstant, si la Mesa de subhasta estimés desproporcionada la diferència entre el valor
assignat als béns per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada, a fi de no afavorir
l’enriquiment injust del comprador en detriment del propietari dels béns, podrà declarar
inadmissible l’oferta, no accedint a la formalització de la venda.
6. Indicativament, es fixa el 35 per cent del tipus de la primera licitació com oferta admissible en
les vendes per gestió directa quan haguessin resultat desertes les subhastes en primera i
segona licitació.
7. Quan, en els procediments d’alienació regulats anteriorment, quedessin sense adjudicar
algun/s dels béns embargats, l’òrgan de recaptació podrà proposar, de manera motivada a
l’Alcaldia, l’adjudicació a la Hisenda Pública en pagament del deute. Amb caràcter general
s’estableixen els següents criteris :
- pels béns immobles sense càrregues s’acordarà l’adjudicació
- pels béns immobles amb càrregues s’acordarà l’adjudicació sempre que hi consti informe
favorable emès per la intervenció de fons en relació a la disponibilitat pressupostària per assumir
les càrregues.
En tot cas L’Alcalde podrà no acordar l’adjudicació del bé en base a informe tècnic motivat que
desaconselli la seva adjudicació.

Article 39 – Actuacions posteriors a la subhasta
1. Finalitzada la subhasta s’aixecarà acta pel secretari de la Mesa. Posteriorment, es procedirà a
desenvolupar les següents actuacions:
1.1 Retornar els dipòsits que s’haguessin constituït, llevat els pertanyents als adjudicataris, que
s’aplicaran al pagament del preu de la rematada.
1.2 Instar als adjudicataris a que efectuïn el pagament, amb l’advertència de que, si no el
completen en els 15 dies següents a la data d’adjudicació, perdran l’import del dipòsit i quedaran
obligats a rescabalar a l’Administració dels perjudicis que origini l’esmentada falta de pagament.
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1.3 Entregar als adjudicataris, llevat en els supòsits en què hagin optat per l’atorgament
d’escriptura pública de venda, certificació de l’acta d’adjudicació dels béns.
La citada certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en aquesta es
farà constar que queda extingida l’anotació preventiva feta en el registre públic corresponent a
nom de la Hisenda municipal. Així mateix, s’expedirà manament de cancel·lació de les càrregues
posteriors.
Aquesta certificació haurà d’acreditar, així mateix, el compliment dels següents tràmits:
Que s’ha efectuat el pagament del remat.
Haver emès informe sobre el compliment de les formalitats legals en el procediment de
constrenyiment a petició de l’òrgan recaptador i, en tot cas, quan l’adjudicació recaigui sobre
béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat
1.4 Practicar la corresponent liquidació, entregant el sobrant, si hi hagués, a l’obligat al
pagament. Si aquest no ho rep, es consignarà a la seva disposició en la caixa de la tresoreria
municipal.
Article 40 – Interessos de demora
1. Les quantitats degudes meritaran interessos de demora des del dia següent al venciment del
deute en període voluntari fins la data del seu ingrés.
2. La base sobre la que s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de constrenyiment.
3. El tipus d’interès serà l’interès de demora per a deutes tributaris i no tributàries, d’acord a
l’art.10 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Els interessos es determinaran
tenint en compte el tipus vigent al llarg del període. Amb caràcter general, es cobraran juntament
amb el principal.
4. Quan el deute es satisfaci abans que hagin transcorregut els terminis fixats a l’article 62.5 de
la LGT, no s’exigiran interessos de demora.
5. Si s’embarga diners en efectiu o en comptes, podran calcular-se i retenir-se els interessos en
el moment de l’embargament, si els diners disponibles fossin superiors al deute perseguit. Si el
líquid obtingut fos inferior, es practicarà posteriorment liquidació dels interessos meritats.
6. Amb caràcter general, no es practicaran liquidacions singulars en concepte d’interessos de
demora, resultants dels punt 5 quan el seu import sigui inferior a sis euros (6,00 €).
7. Entre altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a partir del moment en què
s’incompleixin els terminis màxims per notificar la resolució de les sol·licituds de compensació,
en cas de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en aquest últim cas,
s’hagi acordat la suspensió d’acte recorregut.
En particular, a aquest efecte, respecte als recursos administratius, el termini màxim per
resoldre’ls s’estableix en 1 any.
Article 41 – Costes del procediment
1. Tindran la consideració de costes del procediment aquelles despeses que s’originen durant el
procés d’execució forçosa. Les costes seran a càrrec del deutor a qui li seran exigides.
2. Com costes del procediment estaran compreses, entre d’altres, les següents:

Ordenances fiscals 2021

175

Ajuntament de Palafrugell

2.1 Les despeses originades per les notificacions que imprescindiblement hagin de realitzar-se
en el procediment administratiu de constrenyiment.
2.2 Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la
valoració dels béns travats.
2.3 Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les actuacions en
els registres públics.
2.4 Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.
2.5 Les altres despeses que exigeixi la pròpia execució.

TÍTOL VI. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

Article 42 – Procediment i criteris de concessió
1. La sol·licitud d’ajornament i fraccionament de pagament es dirigirà a l’Ajuntament, a qui
correspon l’apreciació de la situació econòmica financera de l’obligat al pagament en relació a la
possibilitat de satisfer el dèbits.
2. La tresoreria municipal disposarà el necessari per a que les sol·licituds referides en el punt
anterior es formulin en document específic, en el què s’indiquin la naturalesa del deute i l’estat
procedimental d’aquesta, així com la necessitat de fonamentar les dificultats econòmiques
financeres, aportant els documents que es creguin convenients.
3. La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament serà competència de
l’alcalde, que podrà delegar-la quan l’import del deute sigui inferior a tres mil euros (3.000,00 €),
i els terminis proposats per al pagament siguin inferiors a l’any, en els següents òrgans:
3.1 En el regidor d’Hisenda, si el deute es troba en període voluntari.
3.2 En la tresorera, si el deute es troba en període executiu.
4. L’acord de concessió, especificarà la classe de garantia que el sol·licitant haurà
d’aportar o, en el seu cas, la dispensa d’aquesta obligació.
5. Els criteris generals de concessió d’ajornament o fraccionament són:
5.1 Per a persones físiques:
5.1.1 Per a deutes d’import comprés entre tres-cents euros (300,00 €) i mil cinc-cents euros
(1.500,00 €), es podran concedir ajornaments o fraccionaments per un període màxim de 6 a 12
mesos, sempre que la base imposable (IRPF de l’últim exercici) de la unitat familiar no superi els
trenta mil euros ( 30.000 € ).
5.1.2 Per a deutes d’import comprès entre mil cinc-cents euros (1.500,00 €) i sis mil euros
(6.000,00 €) es podran concedir ajornaments o fraccionaments fins a 18 mesos, sempre que la
base imposable (IRPF de l’últim exercici) de la unitat familiar no superi els seixanta mil euros (
60.000 € ).
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5.1.3 Pera a deutes d’import superior a sis mil euros (6.000,00 €), es podran concedir
ajornaments o fraccionaments fins a 24 mesos, sempre que la base imposable (IRPF de l’últim
exercici) de la unitat familiar no superi els seixanta mil euros (60.000,00 €).
5.1.4 Es concedirà ajornament o fraccionament dels deutes, els imports dels quals siguin inferior
a tres-cents euros (300,00€), o per períodes que excedeixin dels límits establerts als apartats o a
unitats familiars amb bases imposables, a efectes d’IRPF, que superin els límits establerts als
apartats anteriors, en virtut d’informe previ favorable de l’àrea de Serveis de Benestar Socials
que justifiqui la procedència de la seva concessió per raons de risc social.
5.1.5 Per a deutes referits a taxa per subministrament d’aigua potable a domicili s’aplicaran els
següents criteris de concessió i terminis de fraccionaments :
a) Criteris de concessió per deutes d’import comprès entre 300,00€ i 1.500,00€ :
-En cas que el sol·licitant sigui el titular de la pòlissa sobre la qual es sol·licita el fraccionament
del deute, no pot constar com a titular de més pòlisses de subministrament d’aigua a Palafrugell.
-En cas que el sol·licitant sigui arrendatari i no consti com a titular de la pòlissa sobre la qual es
sol·licita el fraccionament del deute, no pot constar com a titular de cap pòlissa de servei de
subministrament d’aigua a Palafrugell.
b) Terminis de concessió:
- Per a deutes d’import comprès entre 300,00€ i 600,00€ es podran concedir fraccionaments o
ajornaments de fins a 6 mesos.
- Per a deutes d’import comprès entre 600,01€ i 1.500,00€ es podran concedir fraccionaments o
ajornaments de fins a 12 mesos.
Per a deutes d’import superior a 1.500,00€ o inferiors a 300,00€ es seguiran els criteris generals
contemplats als punts 5.1.2 a 5.1.4 del present article.

5.2 Per a persones jurídiques:
5.2.1 En aquells casos en que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una de les entitats a les
que es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la LGT, haurà de justificar els seus problemes
transitoris de tresoreria mitjançant la següent documentació:
- Balanç de situació a la data de la sol·licitud.
- Certificats bancaris a la data del balanç.
- En els casos que correspongui, pressupostos de l’entitat dels exercicis anteriors i corrent.
5.2.1.1 Per a deutes d’import superior al 10% i inferior al 20% dels actius líquids de l’entitat, es
podran concedir ajornaments o fraccionaments fins a 6 mesos.
5.2.1.2 Per a deutes d’import superior al 20% i inferior al 25% dels actius líquids de l’entitat, es
podran concedir ajornaments o fraccionaments fins a 12 mesos.
5.2.1.3 Per a deutes d’import superior al 25% dels actius líquids de l’entitat, es podran concedir
ajornaments o fraccionaments fins a 18 mesos.
Només excepcionalment, es concedirà ajornament o fraccionament els deutes iguals o inferiors
al 10% dels seus actius líquids, o per un període més llarg de 18 mesos.
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6. La concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament requerirà que el sol·licitant
domiciliï el pagament del deute o de les successives fraccions. A tal efecte, en la sol·licitud haurà
de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el número de compte i les dades
identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el càrrec en compte.
7. Seran inadmissibles les sol·licituds d’ajornament i fraccionament, a més de les previstes en
l’art. 47 de Reglament General de Recaptació, les següents:
7.1 Les sol·licituds reiteratives (a partir de la 3) que afectin a deutes periòdics, si no s’ha realitzat
cap pagament a compte dels deutes durant el període de cobrament en voluntària d’aquestes.
7.2 Les sol·licituds que, en base als antecedents obrants en la tresoreria municipal, susceptibles
de valoració objectiva, permeti presumir la voluntat del subjecte passiu de dilatar, dificultar o
impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.
8. Mentre es tramita la sol·licitud d’ajornament o fraccionament caldrà que el deutor faci
efectives la fracció o fraccions establertes en el pla de pagament de tramitació.
9. Contra la resolució denegatòria i inadmissibilitat de l’ajornament o fraccionament de pagament,
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes, comptat des del
dia de la recepció d’aquesta notificació
Contra la denegació d’aquest recurs podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.
Article 43 – Còmput d’interessos per ajornament i fraccionament de pagament
1. No s’exigiran interessos de demora en els ajornaments i fraccionaments de pagament de
deutes de venciment periòdic, sempre que compleixin les condicions següents:
1.1 Que la sol·licitud es formuli en període voluntari.
1.2 Que el pagament total del deute es realitzi en el mateix exercici.
1.3 Que el contribuent estigui integrats en unitats familiars on algun dels seus membres estigui
en situació d’atur o que la unitat familiar tingui ingressos per sota dels límits establerts per la
Generalitat de Catalunya a efectes del càlcul de pensions no contributives o contribuents amb
una Base Imposable a efectes d’IRPF igual o inferior a 14.000 euros .
Les base imposable a que fa referència els apartats anteriors seran actualitzades anualment de
conformitat amb l’IPC català.
2. Amb caràcter general, els deutes objecte d’ajornament o fraccionament que no compleixin els
requisits de l’apartat 1 anterior, meritaran interessos de demora pel temps d’aquest, al tipus fixat
en la llei de pressupostos generals de l’Estat.
3. En l’aplicació del punt 2, es tindran en compte aquestes regles:
3.1 El temps d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final del
termini concedit.
3.2 En cas de fraccionament, es computaran els interessos meritats per cada fracció des del
venciment del període voluntari fins el venciment del termini concedit, i s’hauran de satisfer
juntament amb aquesta fracció.
En cas que, l’ajornament o fraccionament sigui superior a l’any i, per tant, es desconegui el tipus
d’interès aplicable, aquest es calcularà en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà si
s’hagués modificat el tipus d’interès aplicable. Si s’ha ordenat la domiciliació referida en l’apartat
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6 de l’article anterior, el càrrec de cada fracció s’efectuarà per l’import exacte, resultant d’aplicar
el tipus d’interès vigent en l’exercici de venciment de la fracció.
4. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitzés el pagament, s’anul·larà la
liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del pagament i es prendrà
com a base de càlcul el principal del deute.
El tipus d’interès a aplicar serà el de demora, vigent al llarg del període.
Article 44 – Efectes de la falta de pagament
1. En els ajornaments la falta de pagament al seu venciment de les quantitats ajornades
determinarà:
1.1 Si el deute es trobava en període voluntari en el moment de concedir l’ajornament, la seva
inmediata exigibilitat en període executiu. S’exigirà l’ingrés del principal més els interessos de
demora meritats i el recàrrec del període executiu. De no efectuar-se el pagament en els terminis
fixats en l’art. 62.5 de la Llei General Tributària es procedirà a executar la garantia, en cas
d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la
realització del deute.
1.2 Si l’ajornament va ser sol·licitat en període executiu, es procedirà a executar la garantía i, en
cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.
2. En els fraccionaments sense garantia o garantia global sobre la totalitat del deute, la falta de
pagament d’un termini determinarà:
2.1 Si el deute es trobava en període voluntari, la exigibilitat en via de constrenyiment de les
quantitats vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, concedint-li els terminis
reglamentaris de pagament dels deutes en període executiu, establerts en l’ art. 62.5 de la Llei
General Tributària.
Si s’incompleix l’obligació de pagar en aquest terme, es consideraran vençuts els restants
terminis, exigint-se també en via de constrenyiment, procedint-se a executar la garantia.
2.2 Si el deute es trobava en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment
per a l’exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament, procedint-se a executar
la garantia.
3. En els fraccionaments de pagament en què s’hagin constituït garanties parcials i independents
per cadascun dels terminis, es procedirà de la forma següent:
3.1 Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l’incompliment del pagament
d’una fracció determinarà l’exigència per la via de constrenyiment exclusivament de l’esmentada
fracció i els seus interessos de demora, amb el corresponent recàrrec de constrenyiment,
procedint-se a executar la garantia una vegada esgotats els terminis de l’art. 62.5 de la Llei
General Tributària, sense haver-se liquidat el deute.
3.2 Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu, s’executarà la garantia
corresponent a la fracció impagada més els interessos de demora meritats.
Ambdós casos, la resta del fraccionament subsistirà en els termes en què es va concedir.
Article 45 – Garanties en els ajornaments i fraccionaments de pagament
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1. Amb caràcter general, quan l’import del deute que es sol·licita ajornar o fraccionar sigui igual o
superior a dotze mil euros (12.000,00 €), serà obligatori constituir garantia, que asseguri el
compliment de l’obligació. La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora
que generi l’ajornament o fraccionament, més el 25 per cent de la suma de ambdues partides.
2. S’acceptaran les següents garanties:
2.1 Aval solidari d’entitats de dipòsits. El terme d’aquest aval haurà d’excedir en 6 mesos, al
menys, al venciment dels terminis concedits i estarà degudament intervingut.
2.2 Qualsevol altre dels previstos en el Reglament General Recaptació.
3. Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de valor
suficient, a judici de la tresorera, es considerarà garantit el deute i no serà necessari aportar nova
garantia.
4. L’obligat al pagament podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per a constituir la
garantia mitjançant l’anotació preventiva d’embargament de béns que li pertanyin.
5. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, en el seu
cas, la dispensa d’aquesta obligació.
6. La garantia haurà d’aportar-se en el termini de 60 dies següents al de la notificació de l’acord
de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, el deute s’exigirà
immediatament per la via de constrenyiment amb els seus interessos i el recàrrec que
correspongui, sempre que hagi conclòs el període reglamentari d’ingrés en voluntària. Si
l’ajornament o fraccionament s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el
procediment de constrenyiment.
7. En els supòsits de veritable necessitat es podrà dispensar d’aportar garantia, corresponent
adoptar l’acord:
7.1 En deutes d’import inferior dotze mil euros (12.000,00 €), a l’òrgan que concedeix
l’ajornament.
7.2 En deutes d’import superior a dotze mil euros (12.000,00 €), a l’alcalde.
8. Quan es presenti una sol·licitud d’ajornament o fraccionament sense acompanyar el
compromís d’entitat solvent per fiançar el deute, o la seva presentació resulti excessivament
onerosa en proporció a la quantia i terminis sol·licitats, l’obligat al pagament podrà sol·licitar i la
tresorera adoptar les mesures cautelars que estimi oportunes i que s’estendrà 6 mesos des del
darrer termini de l’ajornament o fraccionament concedit.
9. La resolució de les peticions sobre l’ajornament o fraccionament serà notificada per
l’administració als interessats i contra aquestes es podrà interposar recurs davant l’Ajuntament,
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent de la recepció d’aquesta notificació.
TÍTOL VII – PRESCRIPCIÓ, ANUL·LACIÓ I COMPENSACIO DE DEUTES

Article 46 - Prescripció
1. Prescriuran als 4 anys:
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1.1 El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna
liquidació.
1.2 L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
1.3 L’acció per imposar sancions tributàries.
1.4 El dret a la devolució d’ingressos indeguts i reemborsament del cost de les
garanties.
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà en base a la normativa
particular que reguli la gestió de les mateixes.
3. El termini de prescripció s’interromprà, entre d’altres motius, per:
3.1 Per qualsevol actuació de l’obligat al pagament conduent a l’extinció del deute, o a la
interposició de reclamació o recurs.
3.2 Per qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, realitzada amb coneixement formal de
l’obligat tributari, encaminada a la realització o assegurament del deute. Aquestes actuacions
hauran de documentar-se en la forma exigida reglamentàriament. Les notificacions practicades
en la forma regulada en aquesta ordenança tenen valor interruptiu de la prescripció.
3.3 La recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la que s’ordeni la paralització del
procediment administratiu en curs.
4. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data
de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta a tots els obligats al pagament.
5. La prescripció guanyada extingeix el deute.
Article 47 – Anul·lació
1. Seran anul·lades i donades de baixa en comptes aquells deutes en els que concorrin els
següents requisits simultàniament:
1.1 Que siguin recursos de dret públic de la Hisenda municipal, liquidats amb anterioritat a
31/12/2010 i no acumulats en un expedient executiu amb altres deutes del mateix contribuent.
1.2 Que es tracti de deutes en període executiu.
1.3 Que l’import de la liquidació inicial, notificada en període voluntari al deutor, no excedeixi de
QUINZE EUROS (15,00 €), quantia que s’estima insuficient per a la cobertura del cost d’exacció i
recaptació.
Article 48 – Compensació
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de gestió
recaptatòria, tant en voluntària com executiva, amb les obligacions reconegudes per part
d’aquest i a favor del deutor.
2. Quan la compensació afecta a deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el
deutor.
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No obstant, es compensarà d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari:
2.1 Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació
limitada o inspecció, havent-se produït l’ingrés o la devolució de la quantitat diferencial que
procedeixi.
2.2 Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova liquidació per
haver estat anul·lada una altra anterior. En aquest cas, en la notificació de la nova liquidació es
procedirà a la compensació de la quantitat que procedeix i es notificarà a l’obligat al pagament
l’import diferencial.
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’alcalde pot ordenar la compensació, que es
practicarà d’ofici i serà notificada al deutor.
Article 49 – Compensació d’ofici de deutes d’Entitats públiques
1. Els deutes a favor de l’Ajuntament, per crèdits vençuts, líquids i exigibles, quan el deutor sigui
un ens territorial, organisme autònom, seguritat social o entitat de dret públic, l’activitat del qual
no es regeixi per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, un cop transcorregut el termini
d’ingrés en període voluntari.
2. Així mateix, els deutes vençuts, liquidats i exigibles que l’estat, les comunitats autònomes,
entitats locals i altres entitats de dret públic tinguin amb els ens locals podran extingir-se amb les
deduccions sobre les quantitats que l’administració de l’estat, de les comunitats autònomes o
dels ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats deutores.
3. El procediment a seguir per aplicar la compensació serà el següent:
3.1 Comprovat pel servei de recaptació que alguna de les entitats citades en el punt 1 és deutora
de l’Ajuntament, ho posarà en coneixement de la tresoreria municipal.
3.2 Si la tresorera conegués de l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà
trasllat de les seves actuacions a l’àrea d’Intervenció, a fi de que pugui ser redactada la proposta
de compensació.
3.3 Adoptat l’acord que autoritzi la compensació, per part de l’alcalde, es comunicarà a l’entitat
deutora, procedint a la formalització d’aquella quan hagin transcorregut quinze dies sense
reclamació del deutor.
4. Si l’entitat deutora al·lega insuficiència de crèdit pressupostari i la seva voluntat de tramitar un
expedient de crèdit extraordinari o suplement de crèdit, en termini no superior als tres mesos, es
suspendrà la compensació fins que la modificació pressupostària sigui efectiva.
5. Quan l’entitat deutora al·legués i provés la condició d’ingressos afectats que tenen els
conceptes que aquest Ajuntament hagi de transferir a aquella, podrà suspendre’s la
compensació.
Article 50 – Cobrament de deutes d’entitats públiques
1. Quan no fos possible aplicar la compensació com mitjà d’extinció dels deutes de les entitats
públiques ressenyades en l’article anterior, per no ostentar les mateixes crèdit algun contra
l’Ajuntament, el servei de recaptació sol·licitarà a la intervenció de l’ens deutor, certificat
acreditatiu del reconeixement de l’obligació de pagar a l’Ajuntament.
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2. El recaptador traslladarà a la tresoreria municipal la documentació resultant de les seves
actuacions investigadores. Després d’examinar la naturalesa del deute, del deutor i el
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, la tresoreria municipal elaborarà proposta
d’actuació, que pot ser una de les següents:
2.1 Sol·licitar a l’Administració de l’estat, o a l’administració autonòmica o la local que, amb
càrrec a les transferències que puguin ordenar-se a favor de l’ens deutor, s’apliqui la retenció de
quantitat equivalent a l’import del deute i sigui posat a disposició de l’Ajuntament.
2.2 Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació.
3. Quan totes les actuacions municipals en ordre a la realització del crèdit hagin resultat
infructuoses, s’investigarà l’existència de béns patrimonials a efectes d’ordenar l’embargament
dels mateixos, si això és necessari.
4. Les actuacions que, en el seu cas, hagin de dur-se a terme seran aprovades per l’alcalde i de
la seva resolució s’efectuarà notificació formal a l’entitat deutora.

TÍTOL VIII – CRÈDITS INCOBRABLES

Article 51 – Situació d’insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no poden fer-se efectius en el procediment de gestió
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts del
deutor, circumstàncies que els fan inembargables.
2. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, que podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El
deute quedarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
3. Als efectes de rehabilitació dels crèdits, quan el servei de recaptació conegui de la seva
procedència, registrarà la seva alta informàtica, entenent-se aprovats des d’aquell moment.
4. Declarat fallit un deutor, els seus crèdits de venciment posterior seran donats de baixa per
referència a aquesta declaració, si no existeixen altres obligats o responsables, i un cop
transcorregut el termini de pagament en voluntària i efectuades les pertinents consultes en les
bases de dades d’aquest Ajuntament. La baixa per referència es registrarà informàticament
entenent-se aprovada des d’aquell mateix moment.
5. A efectes de declaració de crèdits incobrables, el servei de recaptació documentarà
degudament els expedients, formulant proposta que, amb la conformitat de la tresorera, es
sotmetrà a fiscalització de la intervenció i aprovació per l’alcaldia. En base a criteris d’economia i
eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla a continuació la documentació a incorporar en els
expedients per la declaració de crèdit incobrable, en funció de la quantia dels mateixos.
Article 52 – Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits
incobrables.
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el d’eficàcia
administrativa, s’estableixen els requisits i condicions que, amb caràcter general, hauran de
verificar-se prèviament a la proposta de declaració de crèdits incobrables.
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2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i característiques del deute,
distingint-se els següents supòsits:
2.1 Expedients per deutes acumulats per import inferior a seixanta euros (60 €), es formularà
proposta de crèdit incobrable amb els següents requisits:
2.1.1 Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en els
valors, en el domicili que figuri en la base de dades municipal, i en el domicili que consti en el
padró d’habitants o en la Base de dades de l’AEAT, si no concideix amb les anteriors.
2.1.2 En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l’apartat anterior
amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb dos intents
de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de l’Estat.
2.1.3 S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, en diferents entitats bancàries.
2.2 Expedients per deutes acumulats d’import comprès entre seixanta euros (60,00 €) i trescents euros (300,00 €). Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els
següents requisits:
2.2.1 Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en els
valors, en el domicili que figuri en la base de dades municipal, i en el domicili que consti en el
padró d’habitants o en la Base de dades de l’AEAT, si no concideix amb les anteriors
2.2.2 En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l’apartat anterior
amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb dos intents
de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de l’Estat.
2.2.3 S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en els
diferents padrons municipals de cobrament periòdic.
2.2.4 S’haurà de acreditar l’embargament de fons, en diferents entitats bancàries així com
l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.
2.3 Expedients a nom de persones físiques per deutes acumulats d’import superior a tres-cents
euros (300,00 €). Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb les següents
requisits:
2.3.1 Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en els
valors, en el domicili que figuri en la base de dades municipal, i en el domicili que consti en el
padró d’habitants o en la Base de dades de l’AEAT, si no concideix amb les anteriors.
2.3.2 En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l’apartat anterior
amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb dos intents
de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província.
2.3.3 S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figuri com subjecte passiu en els
diferents padrons municipals de cobrament periòdic.
2.3.4 S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, en diferents entitats bancàries així com
l’embargament, com resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.
2.3.5 S’haura d’acreditar l’intent d’embargament de deutes tributàries a practicar per l’AEAT.
2.3.6 S’haurà d’acreditar que no figurin béns inscrits a nom del deutor en el servei d’índex central
dels registres de la propietat, així com en altres registres públics.
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2.4 Expedients a nom d’entitats jurídiques per deutes acumulats d’import superior a tres-cents
euros (300,00 €). Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents
requisits:
2.4.1 Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que consti en els
valors i en el domicili que figuri en la base de dades municipal.
2.4.2 En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat
anterior amb resultat negatiu, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província o en la Base de dades de l’AEAT, si no concideix amb les anteriors.
2.4.3 S’haurà d’acreditar en l’expedient que l’entitat deutora no figura com subjecte passiu en els
diferents padrons municipals de cobrament periòdic.
2.4.4 S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, en diferents entitats bancàries.
2.4.5 S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per
l’AEAT.
2.4.6 S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom de l’entitat deutora en el servei
d’índex central dels registres de la propietat, així com en altres registres públics.
2.4.7 S’haurà de constatar les actuacions que han estat realitzades mitjançant la informació
facilitada pel registre mercantil.
2.5 En qualsevol dels supòsits anteriors, es podrà considerar causa suficient per justificar la
insolvència d’una persona física quan s’acrediti que s’ha produït l’execució hipotecària o la dació
en pagament de la seva vivenda habitual. Es considerarà vivenda habitual aquella en la que el
contribuent ha constat empadronat de forma ininterrompuda durant almenys els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de la seva adquisició si aquest termini fos inferior a
dos anys. En tot cas l’Ajuntament valorarà que el subjecte passiu no sigui titular d’altres béns o
que si ho fos, aquests es considerin antieconòmics per a la realització del deute perseguit.”
3. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix els apartats anteriors, es computaran
tots els deutes per conceptes diferents a multes de circulació d’un contribuent que quedin
pendents de pagament i sempre que s’hagi dictat la provisió de constrenyiment.
Es posposarà la proposta de crèdit incobrable dins del termini de prescripció, en els casos que
l’increment de la quantia per la possible acumulació de deutes de venciment periòdic, pugui
permetre una tramitació més acurada de l’expedient segons el que s’estableix en l’apartat
anterior.
Article 53 - Efectes de la declaració de crèdit incobrable
1. Quan des del servei recaptació s’hagi tramitat l’expedient en els termes establerts en els
articles anteriors, es marcarà informàticament l’estat de proposta de baixa, incloent-se
posteriorment en una relació específica per a ser aprovat per la Junta de Govern Local.
2. La declaració de crèdits incobrables una vegada aprovada per l’Ajuntament motivarà la baixa
del crèdit en els comptes, encara que no impedeixi l’exercici de les accions contra qui pertoqui
mentre no s’extingeixi l’acció administrativa per al seu cobrament.
3. La tresoreria municipal i el servei de recaptació de l’Ajuntament vigilaran la possible solvència
sobrevinguda als obligats i als responsables declarats fallits.
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4. En els supòsits que reglamentàriament correspongui, el recaptador rehabilitarà els crèdits
registrant-ne la seva alta informàtica. Aquests crèdits s’entendran aprovats des de la
formalització de l’alta informàtica i comptable.
5. Una vegada s’hagi tramitat i declarat la insolvència d’un contribuent es podran donar de baixa
per referència del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica els rebuts dels vehicles
que constin al seu nom i tinguin una antiguitat superior a 20 anys.

Article 54 – Execució forçosa i principi de proporcionalitat
1. A l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans
utilitzats per el seu cobrament, quan sigui necessari procedir a l’execució forçosa dels béns i
drets del deutor, per deutes inferiors a tres-cents (300,00 €), només s’ordenaran les actuacions
d’embargament següents:
1.1 Deutes de quantia inferior a seixanta euros (60,00 €).
-Embargament de diners en efectiu o de fons dipositats en comptes obertes en entitats de crèdit.
1.2 Deutes de quantia compreses entre seixanta euros (60,00 €) i tres-cents euros (300,00 €).
-Embargament de diners efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
-Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
-Sous, salaris i pensions.
2. A efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran totes els
deutes d’un contribuent que restin pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat provisió
de constrenyiment.
3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides en el punt 1 sigui negatiu, es
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a tres-cents euros (300,00 €), es
podrà ordenar l’embargament dels béns i drets previstos en l’article 169 de la LGT, preservant
l’ordre establert en el citat precepte.
5. No obstant, el previst en el punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és molt
superior a la quantia del deute, s’actuarà segons les instruccions de la tresorera de l’Ajuntament.
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que
preferentment haguessin de ser travats.
7. Si l’Ajuntament i l’obligat tributari no haguessin acordat un ordre d’embargament diferent del
previst en l’article 169.2 de la LGT, s’embargaran els béns de l’obligat tenint en compte la major
facilitat de la seva alienació i la menor onerositat d’aquesta per l’obligat.

Disposició Final
Primera.- Vigència
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Aquesta ordenança fiscal es va aprovar en data 27 d’octubre de 2011, i modificada en sessió de
data 29 d’octubre de 2019 entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020 i regirà fins a la
seva modificació o derogació expressa.
Segona.- En cas que l’Ajuntament de Palafrugell delegués en un altre administració les facultats
de recaptació executiva s’aplicarà la normativa prevista a l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l’ens a qui es delegui en cas
que sigui contradictòria amb la que consta en la present ordenança.
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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
Article 1r.
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol I
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 i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.
Article 2n.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la
prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal quan hi
concorrin les circumstàncies següents:
1a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció
voluntària. A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels
administrats:
-Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
-Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
2a) Que es presti o es realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del
sector públic, conforme a la normativa vigent.
Obligats al pagament.
Article 3r.
Estan solidàriament obligats al pagament:
Els qui han sol·licitat la prestació del servei sempre que no s'esdevingui la circumstància
prevista en el paràgraf segon de l'article 7.
Article 4t.
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 5è.
El pagament de preus públics per serveis efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassin
els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les prestacions no autoritzades i és
compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
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Naixement de l'obligació
Article 6è.
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de
l'activitat
Article 7è.
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic o l'activitat
administrativa no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.
Article 8è.
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si
el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Gestió dels preus públics
Article 9è.
L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes. En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que
impedeixin les comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per
estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Article 10è.
L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament
dels preus acreditatius.
Article 11è.
Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l'obligació.
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Article 12è.
Des del dia següent a la conclusió del període voluntari de cobrament l'Ajuntament pot exigir les
quantitats que es deuen per via de constrenyiment.
Establiment fixació dels preus públics
Article 13è.
Article 13è.
L’establiment o modificació dels Preus Públics correspon al Ple. D’acord amb la facultat de
delegació a la Junta de Govern Local prevista a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament delega la competència de
l’establiment o modificació dels Preus Públics en la Junta de Govern Local. Els acords
d’aprovació i /o modificación hauran de ser ratificats pel Ple de la corporació
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts
pel mateix Ajuntament,corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte
quan els preus no cobreixin el seu cost.
Aquesta atribució podrà fer-se així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis
salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una
còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el
cost del servei.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'impost
sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula.
Article 14è.
Els preus públics que puguin correspondre a la "Compañia Telefónica Nacional de España" se
substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la
disposició addicional 8a. 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, en relació amb la Llei 15/1987, de 30 de
juliol.
Article 15è.
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de satisfer,
com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada.
Article 16è.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si
es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar en
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els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant,
si existia.
Article 17è.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i es
pot arribar en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
Article 18è.
No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
- a) Abastament d'aigua en fonts públiques.
- b) Enllumenat de vies públiques.
- c) Vigilància pública en general.
- d) Protecció Civil.
- e) Neteja de la via pública.
- f) Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.
Disposició Final.-Vigència
Aquesta ordenança fiscal es va aprovar definitivament en data 16 de desembre de 1998,
modificada en data 28 de desembre de 2017, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2018
i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
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