ORDENANCES FISCALS 2015
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Ordenança Fiscal número 1.1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 15 i següents i 59.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu
objecte és fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest municipi a
l’impost sobre béns immobles, regulat pels articles 60 i següents de l’esmentada llei.
Article 2n. Tipus de gravamen. 1. El tipus de gravamen de l’impost aplicable als
béns de naturalesa urbana radicats en aquest municipi serà el 0,65%.
2. El tipus de gravamen de l’impost aplicable als béns de naturalesa rústega radicats
aquest municipi serà el 0,66%.
Article 3r. Exempció per eficiència. 1. Estaran exempts de l’impost els immobles
urbans i rústecs amb una quota líquida per aquest impost inferior a sis euros.
2. Estaran exemptes de l’impost les agrupacions dels immobles rústecs resultants de
l’article 77.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals amb una quota líquida
agrupada inferior a sis euros.
Article 4t. Bonificacions. Els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat
d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, gaudiran de la
bonificació mínima que estableixi el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Article 5è. Gestió. 1. El Consell Comarcal elaborarà, a partir de les dades facilitades
per la Gerència Territorial del Cadastre, una proposta de padró general anual de
contribuents i la trametrà a l’Ajuntament abans del dia 30 d’abril de cada exercici.
2. El Consell Comarcal elaborarà, a partir de les comunicacions trameses per la
Gerència Territorial del Cadastre, les propostes de liquidació que corresponguin,
sempre que aquestes incidències no s’hagin pogut reflectir íntegrament en els
padrons generals de contribuents, i les trametrà trimestralment a l’Ajuntament.
Article 6è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà, amb les modificacions
que s’escaiguessin, la proposta de padró general de contribuents i les propostes de
liquidació elaborades pel Consell Comarcal.
2. El padró general de contribuents, una vegada aprovat, es sotmetrà a informació
pública pel termini de vint dies, mitjançant edictes a publicar en el tauler municipal i
en el BO de la Província, als efectes d’examen i de reclamacions, les quals, si se’n
presentessin, seran resoltes per la Comissió de Govern.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió de beneficis fiscals i la resolució dels recursos que s’interposessin contra
el padró general de contribuents i contra les liquidacions.
Article 7è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà
al Consell Comarcal.
2. El termini de recaptació en voluntària del padró general de contribuents serà des
del dia 1 de juliol fins al dia 30 de setembre de cada exercici.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
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concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució
d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
l’impost correspondran a aquest Ajuntament sens perjudici de les facultats que
pertoquin a la Gerència Territorial del Cadastre i a l’Agència Tributària.

3

Ordenança Fiscal número 1.2, reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 15 i següents i 59.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu
objecte és fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest municipi a
l’impost sobre activitats econòmiques, regulat pels articles 78 i següents de
l’esmentada llei.
Article 2n. Categories. 1. Totes les activitats que s’exerceixin en aquest municipi es
classificaran en dues categories fiscals segons el lloc on es trobin ubicades.
2. La categoria 1a estarà constituïda per totes aquelles activitats que confrontin o
tinguin accés des de la carretera C-66 per un vial públic, amb un recorregut inferior a
cent metres.
3. La categoria 2a. estarà constituïda per totes aquelles activitats no incloses en la
categoria primera.
Article 3r. Coeficient de situació. 1. Sobre les quotes modificades de l’impost per
l’aplicació del coeficient de ponderació, s’aplicarà el coeficient de situació segons la
categoria fiscal de l’activitat.
2. Per a la categoria 1a. s’estableix un coeficient de situació de 1,6.
3. Per a la categoria 2a. s’estableix un coeficient de situació de 1,4.
Article 4t. Gestió. 1. Les declaracions d’inici i de cessament de l’activitat i les de
modificació dels elements tributaris de l’impost es presentaran, per part dels
subjectes passius, davant l’Agencia Tributària.
2. El Consell Comarcal elaborarà, a partir de les dades facilitades per l’Agència
Tributària, una proposta de padró general anual de contribuents i la trametrà a
l’Ajuntament abans del dia 30 d’abril de cada exercici.
3. El Consell Comarcal elaborarà, a partir de les comunicacions trameses per
l’Agència Tributària, les propostes de liquidació que corresponguin, sempre que
aquestes incidències no s’hagin pogut reflectir íntegrament en els padrons generals
de contribuents, i les trametrà trimestralment a l’Ajuntament.
Article 5è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà, amb les modificacions
que s’escaiguessin, la proposta de padró general de contribuents i les propostes de
liquidació elaborades pel Consell Comarcal.
2. El padró general de contribuents, una vegada aprovat, es sotmetrà a informació
pública pel termini de vint dies, mitjançant edictes a publicar en el tauler municipal i
en el BO de la Província, als efectes d’examen i de reclamacions, les quals, si se’n
presentessin, seran resoltes per la Comissió de Govern.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió de beneficis fiscals i la resolució dels recursos que s’interposessin contra
el padró general de contribuents i contra les liquidacions.
Article 6è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà
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al Consell Comarcal.
2. El termini de recaptació en voluntària del padró general de contribuents serà des
del dia 1 de juliol fins al dia 30 de setembre de cada exercici.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució
d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
Article 7è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
l’impost correspondran a aquest Ajuntament sens perjudici de les facultats que
pertoquin a la Diputació de Girona i a l’Agència Tributària.
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Ordenança Fiscal número 1.3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 15 i següents i 59.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu
objecte és fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest municipi a
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, regulat pels articles 92 i següents de
l’esmentada llei.
Article 2n. Coeficients. 1. Sobre les quotes mínimes fixades per l’article 95.1 del
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, s’aplicarà un coeficient d’1,40 per als
turismes, per als autobusos, per als camions, per als tractors i per als remolcs i
semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica.
2. Sobre les quotes mínimes fixades per l’article 95.1 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, s’aplicarà, per als ciclomotors i motocicletes el coeficient que
correspongui perquè resultin les tarifes següents:
Ciclomotors ........................................................................................ 7,50 €
Motocicletes fins a 125 cc .................................................................. 7,50 €
Motocicletes de més de 125 cc i fins a 250 cc ................................. 12,00 €
Motocicletes de més de 250 cc i fins a 500 cc ................................. 23,00 €
Motocicletes de més de 500 cc i fins a 1.000 cc .............................. 45,00 €
Motocicletes de més de 1.000 cc ..................................................... 86,00 €
Article 3r. Bonificació per vehicles històrics. 1. D’acord amb el paràgraf 4t. de
l’article 95.6 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, s’estableix una bonificació
per a tots els tipus de vehicles declarats històrics a l’empara del Reglament de
Vehicles Històrics o amb una antiguitat superior a vint-i-cinc anys des de la data de
la seva fabricació o, quan aquesta no consti, des de la data de la seva primera
matriculació o, subsidiàriament, des de la data en la qual el model de vehicle es va
deixar de fabricar.
2. La bonificació s’aplicarà sobre la quota tributària total, consistirà en un
percentatge del 75% i s’haurà de sol·licitar davant l’Ajuntament acompanyant la
documentació justificativa corresponent.
Article 4t. Forma d’acreditar el pagament de l’impost. El pagament de l’impost
s’acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit pel Consell Comarcal.
Article 5è. Gestió. 1. Les declaracions d’alta es presentaran davant del Consell
Comarcal, mitjançant el sistema d’autoliquidació, la qual comprendrà la quota de
l’impost corresponent al primer exercici.
2. El Consell Comarcal elaborarà, a partir de les declaracions d’alta i a partir de les
comunicacions trameses per la Prefectura Provincial de Trànsit, una proposta de
padró general anual de contribuents i la trametrà a l’Ajuntament abans del dia 1 de
febrer de cada exercici.
3. El Consell Comarcal elaborarà, a partir de les comunicacions trameses per la
Prefectura Provincial de Trànsit, les propostes de liquidació que corresponguin,

6

sempre que aquestes incidències no s’hagin pogut reflectir íntegrament en els
padrons generals de contribuents, i les trametrà trimestralment a l’Ajuntament.
Article 6è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà, amb les modificacions
que s’escaiguessin, la proposta de padró general de contribuents i les propostes de
liquidació elaborades pel Consell Comarcal.
2. El padró general de contribuents, una vegada aprovat, es sotmetrà a informació
pública pel termini de vint dies, mitjançant edictes a publicar en el tauler municipal i
en el BO de la Província, als efectes d’examen i de reclamacions, les quals, si se’n
presentessin, seran resoltes per la Comissió de Govern.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió de beneficis fiscals i la resolució dels recursos que s’interposessin contra
el padró general de contribuents i contra les liquidacions.
Article 7è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà
al Consell Comarcal.
2. El termini de recaptació en voluntària del padró general de contribuents serà des
del dia 1 d’abril fins al dia 31 de maig de cada exercici.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució
d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
l’impost correspondran a aquest Ajuntament sens perjudici de les facultats que
pertoquin a la Prefectura Provincial de Trànsit i a l’Agència Tributària.
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Ordenança Fiscal número 1.4, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 15 i següents i 59.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu
objecte és fixar el règim jurídic, en aquest municipi, de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres regulat pels articles 100 i següents de l’esmentada llei.
Article 2n. Fet imposable. El fet imposable de l’impost estarà constituït per
l’execució de construccions, d’instal·lacions o d’obres per a les quals sigui exigible
disposar de llicència urbanística.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de l’impost, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietàries de
les construccions, de les instal·lacions o de les obres o, en el seu defecte, dels
corresponents immobles.
2. Són subjectes passius de l’impost, a títol de substitut del contribuent, els
sol·licitants de la llicència urbanística o, en el seu defecte, els executors de les
construccions, de les instal·lacions o de les obres.
3. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
4. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Exempcions. Seran d’aplicació a aquest impost les exempcions
contemplades en l’article 100.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la resta
d’exempcions que s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
Article 5è. Bonificacions. S’estableix una bonificació del 75% sobre la quota
tributària total de l’impost per a les obres de supressió de barreres arquitectòniques,
per a les obres d’adaptació d’habitatges per a persones discapacitades i per a les
obres de rehabilitació de façanes.
Article 6è. Base imposable i base liquidable. 1. La base imposable de l’impost
vindrà determinada pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.
2. No s’inclouran en la base imposable de l’impost ni el valor de tots aquells
elements que puguin ésser retirats de la construcció, de la instal·lació o de l’obra
sense necessitat d’executar cap tipus d’obra civil ni els impostos indirectes ni la resta
de prestacions patrimonials de caràcter públic que les gravin.
3. La base liquidable coincidirà amb la base imposable.
Article 7è. Tipus de gravamen. El tipus de gravamen de l’impost serà el
percentatge del 2,90%.
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Article 8è. Quota tributària. La quota tributària de l’impost serà el resultat d’aplicar
sobre la base liquidable el tipus de gravamen.
Article 9è. Període impositiu. 1. El període impositiu vindrà determinat pel termini
de temps comprès entre la data de meritació de l'impost i la data de finalització de la
construcció, de la instal·lació o de l'obra.
2. La data de finalització de les construccions, de les instal·lacions o de les obres
serà la que consti en la certificació que, a tal efecte, expedeixi el tècnic director, o, en
el seu defecte, la data en la qual el subjecte passiu comuniqui a l’Ajuntament el seu
acabament o el seu desistiment a continuar-les o, subsidiàriament, el moment en el
qual finalitzi el termini d’execució fixat en la corresponent llicència urbanística.
Article 10è. Meritació. L’impost meritarà en el moment en el qual comenci
l’execució de la construcció, de la instal·lació o de l’obra.
Article 11è. Gestió. 1. L’impost es gestionarà per l’Ajuntament mitjançant una
liquidació provisional i una liquidació definitiva.
2. En el moment de sol·licitar l’oportuna llicència urbanística, el subjecte passiu
haurà d’aportar una valoració de la construcció, de la instal·lació o de l’obra.
3. El subjecte passiu haurà de comunicar el seu acabament en el termini de deu
dies, aportant, si procedís, un exemplar de la certificació que, a tal efecte, expedeixi
el tècnic director.
Article 12è. Liquidació provisional. 1. En el moment de concedir la llicència
urbanística, la Comissió de Govern aprovarà una liquidació provisional.
2. La base imposable d’aquesta liquidació provisional vindrà determinada pel
pressupost d’execució material de referència, sense descomptes, que consti en el
full de característiques visat pel col·legi professional corresponent o, en el supòsit de
construccions, instal·lacions i obres que no precisin de projecte tècnic, per la
valoració motivada que efectuïn els serveis tècnics municipals, la qual es basarà en
els criteris oficials de valoració de les construccions, de les instal·lacions i de les
obres.
Article 13è. Liquidació definitiva. Transcorregut el període impositiu, la Comissió
de Govern aprovarà una liquidació definitiva de les obres, d’acord amb la valoració
motivada efectuada pels serveis tècnics municipals, la qual es basarà en els criteris
oficials de valoració de les construccions, de les instal·lacions i de les obres.
Article 14è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà
al Consell Comarcal.
2. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució
d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
Article 15è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
l’impost correspondran a aquest Ajuntament sens perjudici de les facultats que
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pertoquin a l’Agència Tributària.
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Ordenança Fiscal número 1.5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 15 i següents i 59.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu
objecte és fixar el règim jurídic, en aquest municipi, de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, regulat pels articles 104 i següents de
l’esmentada llei.
Article 2n. Fet imposable. 1. El fet imposable de l’impost estarà constituït per la
transmissió, per qualsevol títol, de la propietat de terrenys de naturalesa urbana o de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, constituït sobre aquest tipus de
terrenys.
2. S’entendrà per terrenys de naturalesa urbana tots aquells que hagin de tenir
aquesta condició als efectes de l’impost sobre béns immobles amb independència
de la circumstància de la seva inclusió en la delimitació cadastral del sòl urbà i en el
padró de contribuents.
Article 3r. Subjectes passius. 1. En les transmissions lucratives, són subjectes
passius de l’impost, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les
entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
adquireixin els terrenys o els drets reals de gaudi, limitatius del domini.
2. En les transmissions oneroses, són subjectes passius de l’impost, a títol de
contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que transmetin els terrenys o els drets reals
de gaudi, limitatius del domini.
3. En les transmissions oneroses, són subjectes passius de l’impost, a títol de
substitut del contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que adquireixin els terrenys o els
drets reals de gaudi, limitatius del domini, quan el contribuent sigui una persona
física no resident a Espanya.
4. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
5. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Exempcions. Seran d’aplicació a aquest impost les exempcions
contemplades en l’article 105 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la resta
d’exempcions que s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
Article 5è. Bonificacions. S’estableix una bonificació del 50% sobre la quota
tributària total de l’impost per a les transmissions lucratives per causa de mort en
favor dels descendents, ascendents i cònjuge.
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Article 6è. Base imposable i base liquidable. 1. La base imposable de l’impost
vindrà constituïda per l’increment del valor del terreny que es manifesti en el moment
de la meritació i que s’hagi produït durant el període impositiu.
2. Per determinar l’import de l’increment anual del valor del terreny s’aplicarà, sobre
el valor del terreny en el moment de la meritació, els percentatges màxims fixats per
l’article 107.4 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
3. El valor del terreny en el moment de la meritació serà el que correspongui d’acord
amb la ponència de valoració cadastral.
4. En el supòsit de que el terreny no figurés inclòs en la delimitació cadastral del sòl
urbà, el valor del terreny en el moment de la meritació es calcularà, seguint les
normes de la ponència de valoració cadastral, com si el terreny estigués inclòs en la
zona amb un aprofitament urbanístic més semblant de les incloses dins de la
delimitació cadastral del sòl urbà.
5. En les transmissions de drets reals de gaudi, limitatius del domini, el percentatge
corresponent al dret transmès en relació amb el dret de propietat del terreny es
calcularà d’acord amb les normes reguladores de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, excepte en la transmissió del dret a
edificar, el qual es calcularà d’acord amb el mòdul de proporcionalitat que fixin les
parts o, en el seu defecte, d'acord amb el mòdul que resulti de la proporció entre el
volum edificable que es transmet i el volum edificable total del terreny.
6. En els supòsits d’expropiació forçosa, es prendrà com a referència el valor del
preu just sempre que això resulti més beneficiós pel contribuent.
7. La base imposable de l’impost vindrà determinada pel resultat de multiplicar
l’import de l’increment anual del valor del terreny, el número d’anys del període
impositiu i el percentatge, en tant per u, que representi el dret transmès sobre el dret
de propietat del terreny.
8. La base liquidable coincidirà amb la base imposable.
Article 7è. Tipus de gravamen. El tipus de gravamen de l’impost serà, en tots els
casos, el percentatge del 30,00%.
Article 8è. Quota tributària. La quota tributària de l’impost serà el resultat d’aplicar
sobre la base liquidable el tipus de gravamen.
Article 9è. Període impositiu. El període impositiu vindrà determinat pel número
d’anys sencers que hagin transcorregut entre la data d’adquisició del dret transmès i
la data de meritació de l’impost.
Article 10è. Meritació. 1. L’impost meritarà en el moment de la transmissió del dret.
2. En les transmissions per causa de mort, l’impost meritarà en el moment de la
defunció del causant.
Article 11è. Gestió. 1. En les transmissions entre vius, els subjectes passius estaran
obligats a presentar davant l’Ajuntament una còpia autèntica del contracte de
transmissió en el termini de trenta dies des de la data del seu atorgament.
2. En les transmissions per causa de mort, els subjectes passius estaran obligats a
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presentar davant l’Ajuntament un inventari dels béns del causant en el termini d’un
any des de la data de la seva defunció.
Article 12è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà les liquidacions de
l'impost.
2. Quan el terreny no figuri inclòs dins de la delimitació cadastral del sòl urbà, la
liquidació tindrà la condició de provisional, a resultes de la liquidació definitiva que
s’haurà de practicar en el moment en el qual el terreny figuri inclòs en la delimitació
cadastral del sòl urbà.
Article 13è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà
al Consell Comarcal.
2. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució
d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
Article 14è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
l’impost correspondran a aquest Ajuntament sens perjudici de les facultats que
pertoquin a l’Agència Tributària.
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Ordenança Fiscal número 2.1, reguladora de la Taxa per l’Execució d’Obres en
Terrenys d'Ús Públic Local
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per l’execució d’obres en
terrenys d'ús públic local.
Article 2n. Fet imposable. Constituirà el fet imposable de la taxa la utilització
privativa o l'aprofitament especial que es produeixi com a conseqüència de
l’execució d’obres en terrenys d'ús públic local.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s’atorguin les corresponents llicències o, en el seu defecte, resultin directament
beneficiats per la utilització privativa o l'aprofitament especial derivat de l'execució de
les obres.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. 1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions
contemplades en l’article 21.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la resta
d’exempcions que s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de construcció de voreres per part
dels propietaris dels immobles confrontants.
Article 5è. Tarifes. 1. Les tarifes de la taxa, segons la naturalesa dels terrenys
afectats, seran les següents:
A. Per cada m2 i dia de terreny sense pavimentar ni enjardinar ........................ 0,63 €
B. Per cada m2 i dia de paviment de calçada, de vorera o de cuneta................ 1,25 €
C. Per cada m2 i dia de zona enjardinada .......................................................... 3,14 €
D. Per cada ml i dia de senyalització horitzontal ................................................ 2,51 €
E. Per cada ml i dia de voravia sense rigola....................................................... 2,51 €
F. Per cada ml i dia de voravia amb rigola ......................................................... 3,14 €
G. Per cada unitat i dia d’arqueta, d’embornal o de pou de registre ................... 6,27 €
H. Per cada unitat i dia de bàcul, de pilona o de pal de senyalització ................ 6,27 €
I. Per cada unitat i dia d'arbre o d’element de mobiliari urbà ............................ 6,27 €
J. Per cada unitat i dia d’element esportiu o de font pública ............................ 12,54 €
2. Les fraccions de cadascuna de les unitats descrites, tant volumètriques com
temporals, s’arrodoniran per excés fins a la unitat següent.
3. En la senyalització horitzontal, les superfícies es convertiran a metres lineals
d'acord amb l'amplada normal de les línies de senyalització.
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4. L'import total resultant de l'aplicació de les tarifes anteriors per a cada llicència i
dia serà, com a mínim, de 31,35 €.
Article 6è. Meritació i forma d’acreditar el pagament. 1. La taxa meritarà en el
moment de sol·licitar-se l’oportuna llicència o, en el seu defecte, en el moment
d’iniciar-se la utilització privativa o l’aprofitament especial.
2. El pagament de la taxa s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit per
l'Ajuntament o pel Consell Comarcal.
Article 9è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 2.2, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de
Terrenys d’Ús Públic Local amb Elements de Caràcter no Permanent
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic local amb elements de caràcter no permanent.
Article 2n. Fet imposable. Constituirà el fet imposable de la taxa la utilització
privativa o l'aprofitament especial que es produeixi com a conseqüència de
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb elements de caràcter no permanent.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s’atorguin les corresponents llicències o, en el seu defecte, resultin directament
beneficiats per la utilització privativa o l'aprofitament especial derivat de l'ocupació.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals.
1.Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions contemplades en l’article 21.2 del
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la resta d’exempcions que s’estableixin per
normes amb caràcter de llei formal.
2. El Ple de l’Ajuntament de Corçà podrà fixar una bonificació de fins al cent per cent
de les tarifes resultants de les ocupacions derivades de parades de venda en fires i
mercats periòdics o ocasionals organitzats per l’Ajuntament de Corçà per a la
promoció del municipi.
3. Es fixa una bonificació del cent per cent de les tarifes resultants de les ocupacions
derivades de parades de venda en la Fira de la Mascota i l’Animal de Companyia i
en el Mercat Periòdic Mensual de Productes i Serveis Ecològics Locals i Comarcals.
Article 5è. Tarifes. 1. Les tarifes de la taxa, segons la naturalesa de l'ocupació,
seran les següents:
A. Materials i/o elements de la construcció, per cada m2 i dia ........................... 1,00 €
B. Parades de venda, per cada m2 i dia ............................................................ 1,00 €
C. Atraccions i/o circs, per cada m2 i dia ........................................................... 1,00 €
D. Taules i/o cadires, per cada m2 i dia ............................................................. 1,00 €
E. Molls de càrrega i/o descàrrega de vehicles, per cada m2 i dia..................... 1,00 €
F. Cartells, pancartes i/o banderoles, per cada m2 i dia .................................... 0,10 €
G. Tancaments de via pública, per cada m2 i dia ............................................... 1,00 €
H. Rodatge cinematogràfic, per cada dia ....................................................... 500,00 €
I. Altres ocupacions, per cada m2 i dia ............................................................. 1,00 €
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2. Totes les ocupacions es computaran des de l’inici de la instal·lació del primer
element, fix o mòbil, fins a la total desinstal·lació del darrer element, fix o mòbil, per a
un mínim d’1 m2 o 1 ml, segons correspongui, i per a un mínim d’1 dia.
3. Per als molls de càrrega i/o descàrrega de vehicles, l’ocupació es computarà per a
tots els dies naturals excepte els festius, amb una durada mínima d’1 dia.
4. En les ocupacions previstes en els apartats A,B,C,D i I es considerarà com a
superfície ocupada la projecció ortogonal sobre el sòl de tots els elements fixos i
mòbils, amb una superfície mínima d’1 m2.
5. En les ocupacions per molls de càrrega i/o descàrrega de vehicles es considerarà
com a superfície ocupada la resultant de la façana total del moll i l’amplada total de
la vorera més dos metres i trenta centímetres d’amplada de la calça, amb una
superfície mínima d’1m2.
6. En les ocupacions amb cartells, pancartes i/o banderoles es considerarà com a
superfície ocupada la superfície total de tots els cartells, pancartes i/o banderoles,
amb una superfície mínima d’1m2.
7. En les ocupacions per tancaments de via pública es considerarà com a superfície
ocupada la superfície total de calçada i vorera subjecta a tancament.
8. Es fixen per a totes les ocupacions, excepte per als cartells, pancartes i/o
banderoles i per al rodatge cinematogràfic, segons la superfície ocupada, els
descomptes següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De 10,01 m2 fins a 20,00m2 ..................................................................10.00%
De 20,01 m2 fins a 50,00m2 ..................................................................20,00%
De 50,01 m2 fins a 100,00m2 ................................................................30,00%
De 100,01m2 fins a 200,00m2 ...............................................................40,00%
De 200,01m2 ins a 500,00m2 ................................................................50,00%
De 500,01m2 fins a 1.000,00m2 ............................................................60,00%
Més de 1.000,00 m2 ..............................................................................70,00%

Article 6è. Meritació i forma d’acreditar el pagament. 1. La taxa meritarà en el
moment de sol·licitar-se l’oportuna llicència o, en el seu defecte, en el moment
d’iniciar-se la utilització privativa o l’aprofitament especial.
2. El pagament de la taxa s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit per
l'Ajuntament o pel Consell Comarcal.
Article 7è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 2.3, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de
Terrenys d’Ús Públic Local amb Elements de Caràcter Permanent
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic local amb elements de caràcter permanent.
Article 2n. Fet imposable. Constituirà el fet imposable de la taxa la utilització
privativa o l'aprofitament especial que es produeixi com a conseqüència de
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb elements de caràcter permanent.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s’atorguin les corresponents llicències o, en el seu defecte, resultin directament
beneficiats per la utilització privativa o l'aprofitament especial derivat de l'ocupació,
excepte les empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions
contemplades en l’article 21.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la resta
d’exempcions que s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
Article 5è. Tarifes. 1. Les tarifes anuals de la taxa, segons la naturalesa de
l'ocupació, seran les següents:
A. Per cada unitat de transformador................................................................ 156,75 €
B. Per cada unitat de pal ................................................................................... 31,35 €
C. Per cada unitat de caixa de distribució ........................................................... 3,14 €
D. Per cada unitat d'arqueta ................................................................................ 6,27 €
E. Per cada unitat de màquina automàtica ........................................................ 15,68 €
F. Per cada ml de conducció aèria adossada a les façanes ............................... 1,25 €
G. Per cada ml de conducció aèria no adossada a les façanes .......................... 1,88 €
H. Per cada ml de conducció subterrània ............................................................ 0,63 €
I. Per cada m2 d'espai reservat ........................................................................... 0,63 €
2. Les fraccions de cadascuna de les unitats descrites s’arrodoniran per excés fins a
la unitat següent.
Article 6è. Meritació i forma d’acreditar el pagament. 1. La taxa meritarà en el
moment de sol·licitar-se l’oportuna llicència o, en el seu defecte, en el moment
d’iniciar-se la utilització privativa o l’aprofitament especial.
2. El pagament de la taxa s'acreditarà, en aquest municipi, mitjançant el
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corresponent rebut expedit per l'Ajuntament o pel Consell Comarcal.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 2.4, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de
Terrenys d’Ús Públic Local amb Elements de Caràcter Permanent per part
d’Empreses Explotadores de Serveis de Subministrament d’Interès General

Article 1r. Fonament i naturalesa. A l’empara del previst als articles 57, 20 i
24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció. 1. Constitueix el fet
imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis
de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, 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, telefonia fixa 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
telefonia mòbil.
Article 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius les empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de
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proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres
d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen
entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores 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. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en
el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3
de novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable
el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions
del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal
corresponent.
Article 4t. Successors i responsables. 1. Les obligacions tributàries pendents de
les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es
transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
A. Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra
dels deutes pendents.
B. Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de
liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats
que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les
mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o
als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i
entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
A. Les que siguin causants o 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
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General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
C. Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
A. Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari
pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures
causants de la manca de pagament.
B. Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i
entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment
de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària. 1. Quan el subjecte passiu sigui
titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques,
mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les
empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la
xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. A títol
enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
A. Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
B. Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
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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.
C. Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició
de subjecte passiu.
D. Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
E. Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de
les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és
subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts
procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles 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. Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
B. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
C. Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
D. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
E. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del
seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes
passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida en aquest article.
Article 6è. Període impositiu i meritació de la taxa. 1. El període impositiu
coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la
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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.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés. 1. S’estableix el règim d’autoliquidació
per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que
es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei
d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del
mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà
a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat
en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un
dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3
d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de
distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança. La quantia total
d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en
comptadors, o altres instruments de mesura, 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.
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4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons
el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
Article 8è. Gestió per delegació. 1. Es delega la gestió, inspecció i recaptació del
tribut a Xarxa Local de Tributs, Organisme Autònom de la Diputació de Girona.
2. Xarxa Local de Tributs 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 Xarxa
Local de Tributs 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, 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.
Article 9è. Infraccions i sancions. 1. La manca d’ingrés del deute tributari que
resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en
aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la
Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran
d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general
tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
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què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2015 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.””
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Ordenança Fiscal número 2.5, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de
Terrenys d’Ús Públic Local amb Guals d’Accés de Vehicles
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic local amb guals d’accés de vehicles.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització
privativa i/o l'aprofitament especial que es deriva de l’ocupació de terrenys d’ús
públic local amb guals d’accés de vehicles.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les
corresponents llicències o, en el seu defecte, es beneficiïn de la construcció o de la
utilització del gual.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la
Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. Seran d’aplicació a aquesta taxa els beneficis fiscals
específics que s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
Article 5è. Tarifes. 1. L’import de la taxa es fixa prenent com a referència el valor de
mercat de la utilització privativa i/o l’aprofitament especial i de la depreciació que
experimenta el terreny afectat com a conseqüència de la construcció del gual i/o de
la seva utilització, si aquest no fos d’ús públic.
2. En fixen, en aquest municipi i segons la naturalesa de l’ocupació, les tarifes
següents:
A. Per la construcció d’un gual, per cada metre d’amplada ............................. 20,90 €
B. Pel traspàs d’una llicència............................................................................ 31,35 €
C. Pel subministrament d’un senyal numerat de prohibició d’estacionament ... 31,35 €
D. Per la utilització anual d’un gual, per cada metre d’amplada ....................... 15,68 €
3. Les fraccions de cadascuna de les unitats descrites s’arrodoniran per excés fins a
la unitat entera següent.
4. Les quotes anuals d’utilització d’un gual seran irreduïbles.
Article 6è. Meritació. 1. Les taxes meritaran en el moment de sol·licitar l’oportuna
llicència o el seu traspàs o, en el seu defecte, en el moment d’iniciar l’ocupació.
2. Les quotes anuals d’utilització d’un gual meritaran el dia 1 de gener de cada any,
excepte durant el primer exercici, en el qual meritaran en la data de la concessió de
la llicència.
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Article 7è. Gestió, liquidació i recaptació de les quotes anuals d’utilització. 1.
Les quotes anuals d’utilització dels guals es liquidaran mitjançant un padró general
anual de contribuents que inclourà els titulars de cadascuna de les llicències, el qual,
una vegada aprovat per la Comissió de Govern, es sotmetrà a informació pública, pel
termini de vint dies, mitjançant edictes a publicar en el tauler municipal i en el BO de
la Província, als efectes d’examen i de reclamacions, les quals, si se’n presentessin,
seran resoltes per la Comissió de Govern.
2. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà al Consell Comarcal.
3. El termini de recaptació en voluntària serà des del dia 1 d'abril fins al dia 31 de
maig de cada exercici.
4. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió de beneficis fiscals, la resolució dels recursos que s’interposin contra el
padró general de contribuents, la concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la
dispensa de garanties, la devolució d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits
incobrables.
5. El pagament de la quota s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit pel
Consell Comarcal.
Article 8è. Forma d’acreditar el pagament de les altres tarifes. 1. En el moment
en qual el subjecte passiu efectuï el pagament de la taxa, l’Ajuntament farà constar
aquesta circumstància mitjançant un segell de goma a estampar en el document de
sol·licitud.
2. En aquest segell de goma es farà constar el número de l’ordenança fiscal, el codi
de la tarifa, el número de l’expedient, l’import de la taxa i la data i servirà, a tots els
efectes, per a acreditar el pagament de la taxa.
Article 9è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 3.1, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
Municipal d’Expedició de Documents
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per la prestació del servei
municipal d’expedició de documents.
Article 2n. Fet imposable. 1. Constituirà el fet imposable de la taxa l’activitat
administrativa portada a terme per raó de l’expedició de tota mena de documents o
per raó de la tramitació de tota mena d’expedients com a conseqüència d’una
sol·licitud expressa del subjecte passiu o quan, sense sol·licitud expressa, el
subjecte passiu provoqui aquesta activitat o en resulti directament beneficiat.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa els fets imposables derivats del compliment
de les obligacions fiscals, de la devolució d’ingressos indeguts, dels recursos
interposats contra actes administratius dictats pels òrgans d’aquest Ajuntament ni de
les utilitzacions privatives ni de la prestació de serveis municipals que la estiguin
gravats per una altra taxa.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin
expressament l'activitat administrativa constitutiva del fet imposable o quan, sense
sol·licitud expressa, la provoquin o se'n beneficiïn directament.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. 1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions i
les bonificacions específiques que s’estableixin per normes amb caràcter de llei
formal.
2. Estaran exemptes d’aquesta taxa les persones físiques amb uns ingressos que no
superin el salari mínim interprofessional vigent en cada moment i que no estiguin
obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni, sempre que el fet
imposable de la taxa sigui necessari per a l’exercici dels seus drets.
Article 5è. Tarifes. 1. L’import de la taxa inclou la tramitació completa del document
o de l’expedient.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A. Compulsa de fotocòpia o reconeixement de signatura ................................... 2,09 €
B. Fotocòpia, per cada unitat original A4 o equivalent......................................... 0,21 €
C. Certificat de tramitació o d’extrems concrets d’un expedient ........................ 31,35 €
D. Certificat d’acords d’òrgans municipals ......................................................... 31,35 €
E. Certificat de senyalització de vies públiques ................................................. 52,25 €
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Article 6è. Meritació. La taxa meritarà en el moment en el qual el subjecte passiu
presenti la sol·licitud expressa o quan, en el seu defecte, succeeixin les
circumstàncies que provoquin l’activitat administrativa.
Article 7è. Forma d’acreditar del pagament. 1. En el moment en el qual el subjecte
passiu efectuï el pagament de la taxa, l’Ajuntament farà constar aquesta
circumstància mitjançant un segell de goma a estampar en el mateix document.
2. En aquest segell de goma es farà constar el número de l’ordenança fiscal, el codi
de la tarifa, el número de l’expedient, l’import de la taxa i la data i servirà, a tots els
efectes, per a acreditar el pagament de la taxa.
3. En el supòsit de que la taxa meriti sense sol·licitud expressa del subjecte passiu,
la Comissió de Govern aprovarà la corresponent liquidació.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 3.2, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
Municipal de Llicències Urbanístiques i d’Activitats
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per la prestació del servei
municipal de llicències urbanístiques i d’activitats.
Article 2n. Fet imposable. Constituirà el fet imposable de la taxa l’activitat
administrativa portada a terme per raó de l’expedició de tota mena de documents o
per raó de la tramitació de tota mena d’expedients relacionats amb el servei
municipal de llicències urbanístiques i d'activitats com a conseqüència d’una
sol·licitud expressa del subjecte passiu o quan, sense sol·licitud expressa, el
subjecte passiu provoqui aquesta activitat o en resulti directament beneficiat.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin
expressament l'activitat administrativa constitutiva del fet imposable o quan, sense
sol·licitud expressa, la provoquin o se'n beneficiïn directament.
2. En la concessió de llicències urbanístiques, són subjectes passius de la taxa, a
títol de substitut del contribuent, els executors de les construccions, de les
instal·lacions o de les obres.
3. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
4. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. 1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions i
les bonificacions específiques que s’estableixin per normes amb caràcter de llei
formal.
2. Estaran exemptes d’aquesta taxa les persones físiques amb uns ingressos que no
superin el salari mínim interprofessional vigent en cada moment i que no estiguin
obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni, sempre que el fet
imposable de la taxa sigui necessari per a l’exercici dels seus drets.
Article 5è. Tarifes. 1. L’import de la tarifa inclou les despeses directes de publicació
d’edictes i anuncis en butlletins oficials o diaris.
2. Les tarifes de la taxa per la prestació del Servei Municipal de Llicències
Urbanístiques seran les següents:
A. Certificat qualificació urbanística o serveis ................................................ 100,00 €
B. Certificat descripció finca i/o edificació ...................................................... 300,00 €
C. Altres certificats............................................................................................ 50,00 €
D. Llicència obra major, per cada entitat ........................................................ 130,00 €
E. Llicència obra menor .................................................................................... 65,00 €
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F. Llicència ocupació, per cada entitat ........................................................... 100,00 €
G. Llicència parcel·lació, per cada finca resultant........................................... 100,00 €
H. Llicència divisió, per cada entitat resultant ................................................ 100,00 €
I. Llicència instal·lació rètol publicitari ............................................................. 65,00 €
J. Llicència instal·lació cartell publicitari fix .................................................... 300,00 €
K. Suplement llicències amb intervenció altres administracions..................... 100,00 €
L. Suplement llicències amb intervenció CT Urbanisme ................................ 300,00 €
M. Pròrroga llicència obra major ..................................................................... 100,00 €
N. Pròrroga llicència obra menor ...................................................................... 50,00 €
O. Transmissió llicència .................................................................................... 50,00 €
P. Expedient protecció legalitat urbanística .................................................... 300,00 €
Q. Expedient declaració ruïna.......................................................................... 300,00€
R. Pla ordenació urbanística derivat ............................................................. 1000,00 €
S. Instrument gestió o escriptura reparcel.lació.............................................. 500,00 €
T. Recepció obres urbanització .................................................................... 1000,00 €
U. Constitució entitat urbanística col.laboradora ............................................ 300,00 €
3. Les tarifes de la taxa per la prestació del Servei Municipal de Llicències d’Activitats
seran les següents:
A. Certificat de compatibilitat urbanística......................................................... 150,00 €
B. Altres certificats ............................................................................................ 50,00 €
C. Llicència ambiental...................................................................................... 600,00 €
D. Llicència activitat ......................................................................................... 300,00 €
E. Llicència activitat innòcua ........................................................................... 150,00 €
F. Transmissió llicència ..................................................................................... 50,00 €
4. La tarifa especificada per a acada fet imposable és la que correspon a la seva
tramitació i/o concessió, a la seva modificació, a la seva adaptació o a la seva
revisió.
Article 6è. Meritació. La taxa meritarà en el moment en el qual el subjecte passiu
presenti la sol·licitud expressa o quan, en el seu defecte, succeeixin les
circumstàncies que provoquin l’activitat administrativa.
Article 7è. Forma d’acreditar el pagament. 1. En el moment en qual el subjecte
passiu efectuï el pagament de la taxa, l’Ajuntament farà constar aquesta
circumstància mitjançant un segell de goma a estampar en el document de
sol·licitud.
2. En aquest segell de goma es farà constar el número de l’ordenança fiscal, el codi
de la tarifa, el número de l’expedient, l’import de la taxa i la data i servirà, a tots els
efectes, per a acreditar el pagament de la taxa.
3. En el supòsit de que la taxa meriti sense sol·licitud expressa del subjecte passiu,
la Comissió de Govern aprovarà la corresponent liquidació.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 3.3, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
de Cementiri Municipal
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per la prestació del servei
de cementiri municipal.
Article 2n. Fet imposable. Constituirà el fet imposable de la taxa l’activitat
administrativa portada a terme per raó de l’expedició de tota mena de documents o
per raó de la tramitació de tota mena d’expedients relacionats amb el servei
cementiri municipal o per la conservació de les instal·lacions del servei com a
conseqüència d’una sol·licitud expressa del subjecte passiu o quan, sense sol·licitud
expressa, el subjecte passiu provoqui aquesta activitat o en resulti directament
beneficiat.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin
expressament l'activitat administrativa constitutiva del fet imposable o quan, sense
sol·licitud expressa, la provoquin o se'n beneficiïn directament.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. 1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions i
les bonificacions específiques que s’estableixin per normes amb caràcter de llei
formal.
2. Estaran exemptes de la quota anual de manteniment de les instal·lacions les
persones físiques amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional vigent
en cada moment i que no estiguin obligades a presentar declaració per l’impost
sobre el patrimoni.
Article 5è. Tarifes. 1. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A. Expedició de títol de concessió funerària ..................................................... 15,68 €
B. Concessió de sepultura nova ..................................................................... 522,50 €
C. Concessió de sepultura usada ................................................................... 365,75 €
D. Traspàs de concessió .................................................................................. 41,80 €
E. Quota anual de manteniment de les instal·lacions, per cada sepultura ....... 18,00 €
2. Les quotes anuals de manteniment de les instal·lacions seran irreduïbles.
Article 6è. Meritació. 1. La taxa meritarà en el moment en el qual el subjecte passiu
presenti la sol·licitud expressa o quan, en el seu defecte, succeeixin les
circumstàncies que provoquin l’activitat administrativa.
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2. Les quotes anuals de manteniment de les instal·lacions meritaran el dia 1 de
gener de cada exercici, excepte durant el primer exercici, en el qual meritaran en la
data de la concessió de la sepultura.
Article 7è. Gestió, liquidació i recaptació de les quotes anuals de manteniment
de les instal·lacions. 1. Les quotes anuals de manteniment de les instal·lacions es
liquidaran mitjançant un padró general anual de contribuents que inclourà els titulars
de cadascuna de les sepultures, el qual, una vegada aprovat per la Comissió de
Govern, es sotmetrà a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant edictes
a publicar en el tauler municipal i en el BO de la Província, als efectes d’examen i de
reclamacions, les quals, si se’n presentessin, seran resoltes per la Comissió de
Govern.
2. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà al Consell Comarcal.
3. El termini de recaptació en voluntària serà des del dia 1 d'abril fins al dia 31 de
maig de cada exercici.
4. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió de beneficis fiscals, la resolució dels recursos que s’interposin contra el
padró general de contribuents, la concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la
dispensa de garanties, la devolució d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits
incobrables.
5. El pagament de la quota s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit pel
Consell Comarcal.
Article 8è. Forma d’acreditar el pagament de les altres tarifes. 1. En el moment
en qual el subjecte passiu efectuï el pagament de la taxa, l’Ajuntament farà constar
aquesta circumstància mitjançant un segell de goma a estampar en el document de
sol·licitud.
2. En aquest segell de goma es farà constar el número de l’ordenança fiscal, el codi
de la tarifa, el número de l’expedient, l’import de la taxa i la data i servirà, a tots els
efectes, per a acreditar el pagament de la taxa.
Article 9è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 3.4, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
Municipal de Recollida de Deixalles
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per la prestació del servei
municipal de recollida de deixalles.
Article 2n. Fet imposable. 1. Constituirà el fet imposable de la taxa l’activitat
administrativa portada a terme per raó de la recollida dels residus sòlids urbans dels
habitatges i dels locals professionals, comercials, industrials o de serveis com a
conseqüència d’una sol·licitud expressa del subjecte passiu o quan, sense sol·licitud
expressa, el subjecte passiu provoqui aquesta activitat o en resulti directament
beneficiat.
2. Tindran la consideració de residus sòlids urbans les restes d’aliments i els detritus
procedents de la neteja normal d’habitatges i locals, restant exclosos els residus de
tipus industrial, les runes d’obres, els detritus humans, els materials contaminats,
corrosius o perillosos i tots aquells altres residus la recollida dels quals s’hagi
d’efectuar amb unes especials mesures higièniques o de seguretat.
3. El servei es prestarà mitjançant el sistema contenidors i mitjançant el sistema de
recollida domiciliària, amb recollida selectiva per al vidre, per al paper i per al cartró i
per a les llaunes.
4. El servei té la condició de servei públic de recepció obligatòria.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin
expressament l'activitat administrativa constitutiva del fet imposable o quan, sense
sol·licitud expressa, la provoquin o se'n beneficiïn directament.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. 1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions i
les bonificacions específiques que s’estableixin per normes amb caràcter de llei
formal.
2. Estaran exemptes de la taxa les persones físiques amb uns ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional vigent en cada moment i que no estiguin obligades a
presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni.
Article 5è. Tarifes. 1. Les tarifes anuals de la taxa seran les següents:
A. Habitatges amb contenidor situat a menys de 300 metres,
per cada 3 bosses de 25 litres en cada servei ................................................ 133,40 €
B. Habitatges amb contenidor situat entre 300 i 1.000 metres,
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per cada 3 bosses de 25 litres en cada servei .................................................. 97,02 €
C. Habitatges amb un contenidor situat a més de 1.000 metres,
per cada 3 bosses de 25 litres en cada servei .................................................. 60,64 €
D. Locals professionals, comercials, industrials o de serveis amb contenidor
situat a menys de 300 metres, per cada bossa de 80 litres en cada servei .... 133,40 €
E. Locals professionals, comercials, industrials o de serveis amb contenidor
situat entre 300 i 1.000 metres, per cada bossa de 80 litres en cada servei ..... 97,02 €
F. Locals professionals, comercials, industrials o de serveis amb un contenidor
situat a més de 1.000 metres, per cada bossa de 80 litres en cada servei ....... 60,64 €
2. Les tarifes seran irreduïbles.
Article 6è. Meritació. 1. La taxa meritarà el dia 1 de gener de cada any.
2. En el supòsit de noves edificacions, la taxa meritarà, durant el primer exercici, en
el moment en el qual el subjecte passiu comenci a utilitzar l’habitatge o el local.
Article 7è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. La taxa es liquidarà mitjançant un
padró general anual de contribuents, el qual, una vegada aprovat per la Comissió de
Govern, es sotmetrà a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant edictes
a publicar en el tauler municipal i en el BO de la Província, als efectes d’examen i
reclamacions, les quals, si se’n presentessin, seran resoltes per la Comissió de
Govern.
2. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà al Consell Comarcal.
3. El termini de recaptació en voluntària serà des del dia 1 d'abril fins al dia 31 de
maig de cada exercici.
4. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió de beneficis fiscals, la resolució dels recursos que s’interposessin contra
el padró general de contribuents, la concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la
dispensa de garanties, la devolució d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits
incobrables.
5. El pagament de la quota s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut expedit pel
Consell Comarcal.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 3.5, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
Municipal de Llicències de Taxis i Vehicles de Lloguer
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 20 i següents i 57 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de la taxa per la prestació del servei
municipal de llicències de taxis i vehicles de lloguer.
Article 2n. Fet imposable. Constituirà el fet imposable de la taxa l’activitat
administrativa portada a terme per raó de l’expedició de tota mena de documents o
per raó de la tramitació de tota mena d’expedients relacionats amb el servei
municipal de llicències de taxis i vehicles de lloguer com a conseqüència d’una
sol·licitud expressa del subjecte passiu o quan, sense sol·licitud expressa, el
subjecte passiu provoqui aquesta activitat o en resulti directament beneficiat.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin
expressament l'activitat administrativa constitutiva del fet imposable o quan, sense
sol·licitud expressa, la provoquin o se'n beneficiïn directament.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42
de la Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries dels subjectes
passius les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Beneficis fiscals. 1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions i
les bonificacions específiques que s’estableixin per normes amb caràcter de llei
formal.
2. Estaran exemptes d’aquesta taxa les persones físiques amb uns ingressos que no
superin el salari mínim interprofessional vigent en cada moment i que no estiguin
obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni, sempre que el fet
imposable de la taxa sigui necessari per a l’exercici dels seus drets.
Article 5è. Tarifes. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A. Per la concessió o la transmissió d’una llicència, per cada vehicle............. 522,50 €
B. Per la inscripció o la baixa d’un vehicle ....................................................... 418,00 €
Article 6è. Meritació. La taxa meritarà en el moment en el qual el subjecte passiu
presenti la sol·licitud expressa o quan, en el seu defecte, succeeixin les
circumstàncies que provoquin l’activitat administrativa.
Article 7è. Forma d’acreditar del pagament. 1. En el moment en el qual el subjecte
passiu efectuï el pagament de la taxa, l’Ajuntament farà constar aquesta
circumstància mitjançant un segell de goma a estampar en el mateix document.
2. En aquest segell de goma es farà constar el número de l’ordenança fiscal, el codi
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de la tarifa, el número de l’expedient, l’import de la taxa i la data i servirà, a tots els
efectes, per a acreditar el pagament de la taxa.
3. En el supòsit de que la taxa meriti sense sol·licitud expressa del subjecte passiu,
la Comissió de Govern aprovarà la corresponent liquidació.
Article 8è. Inspecció. Totes les facultats d’inspecció i sancionadores relatives a
aquesta taxa correspondran a aquest Ajuntament.
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Ordenança Fiscal número 4.1, reguladora del Preu Públic per la Prestació del
Servei d'Utilització d’Immobles de Servei Públic Local
Article 1r. Fonament legal. L’Ajuntament de Corçà, a l’empara de l’article 127 i
concordants del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix, en aquest
municipi, el preu públic per la prestació del servei d'utilització d’immobles de servei
públic local, el règim jurídic del qual es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2n. Naturalesa. La contraprestació econòmica per la utilització d’immobles
de servei públic local té la naturalesa de preu públic per no concórrer cap de les
circumstàncies especificades en la lletra B) de l’article 20.1 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Article 3r. Subjectes obligats al pagament. Les persones que es beneficiïn de la
utilització d’immobles de servei públic local estaran obligades al pagament del preu
públic regulat per aquesta ordenança fiscal.
Article 4t. Tarifes. 1. Les tarifes del preu públic, per la utilització de cada local,
seran, impostos indirectes no inclosos, les següents:
A. Sala de Sessions, per cada tres hores .................................................. 120,00 €
B. Sala Polivalent, per cada dia .............................................................. 1.200,00 €
C. Sala Polivalent, per cada hora................................................................. 50,00 €
D. Centres Cívics, en horari d’obertura, per cada hora................................ 20,00 €
E. Centres Cívics, fora de l’horari d’obertura, per cada hora ....................... 25,00 €
F. Punt de Trobada, per cada dues hores ................................................... 25,00 €
G. Camp de Futbol, per cada dia ............................................................... 800,00 €
H. Camp de Futbol, per cada tres hores .................................................... 300,00 €
I. Pista Poliesportiva de Casavells, per cada tres hores .............................. 20,00 €
J. Pista de Petanca, per cada tres hores ..................................................... 20,00 €
K. Altres equipaments públics, per cada dia i m2 .......................................... 0,63 €
2. Les activitats de caràcter no lucratiu tindran una bonificació del 50%.
3. Les activitats de caràcter no lucratiu prestades per entitats amb domicili social
en el municipi de Corçà tindran una bonificació del 100%.
4. Els veïns del municipi tindran una bonificació del 50% en la utilització de la
Sala de Sessions.
5. El preu d’utilització de la Sala Polivalent no inclou les despeses de neteja,
calefacció ni electricitat.
6. Per a la utilització de la Sala Polivalent per dies s’haurà de prestar una fiança
de 1.200,00 €.
Article 5è. Pagament del preu. 1. L’obligació de pagament del preu públic naixerà
en el moment en el qual comenci la utilització dels immobles de servei públic local.
2. El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de començar la utilització
dels immobles de servei públic local.
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Ordenança Fiscal número 5.1, reguladora de les Contribucions Especials per al
finançament parcial de les obres “Reurbanització del Sector Nord del Veïnat de
Santa Cristina”
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 59 i concordants de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i el seu objecte és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de
les contribucions especials per al finançament parcial de les obres “Reurbanització
del Sector Nord del Veïnat de Santa Cristina”.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquestes contribucions
especials l’obtenció per part dels subjectes passius d’un benefici especial, consistent
en un augment de valor de les finques de la seva propietat, com a conseqüència de
l’execució de les obres “Reurbanització del Sector Nord del Veïnat de Santa
Cristina”.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
d’aquestes contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que siguin propietàries
de les finques que resultin especialment beneficiades per l’execució de les obres
“Reurbanització del Sector Nord del Veïnat de Santa Cristina”.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones a les quals es refereix l’article 40 de la Llei General Tributària.
4. La condició de subjecte passiu, en les finques gravades per drets reals de gaudi,
limitatius del domini, correspondrà al titular de la nua propietat i, en les finques
subjectes a un règim de copropietat, correspondrà a tots els copropietaris en
proporció a les seves respectives quotes de participació.
Article 4t. Exempcions i bonificacions. 1. Seran d’aplicació a aquestes
contribucions especials les exempcions i les bonificacions específiques que
s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
2. Les quotes que pertocarien als beneficiaris de les exempcions o de les
bonificacions no podran ésser objecte de redistribució entre els altres subjectes
passius.
Article 5è. Base imposable. 1. La base imposable d’aquestes contribucions
especials coincidirà amb el noranta per cent del cost de les obres “Reurbanització
del Sector Nord del Veïnat de Santa Cristina”, considerades de forma global, sense
diferenciació de trams ni sectors, una vegada deduïdes les subvencions finalistes
obtingudes d’altres administracions públiques o de particulars.
2. El cost de les obres vindrà constituït per l’import total dels conceptes següents:
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A) L’execució de les obres, incloent les despeses generals al tipus del 13%, el
benefici industrial al tipus del 6% i l’impost sobre el valor afegit al tipus vigent en el
moment de la liquidació de les obres.
B) Els honoraris tècnics de redacció del projecte, incloent els de direcció de les obres
i l’impost sobre el valor afegit al tipus vigent en el moment de la liquidació de les
obres.
C) Les indemnitzacions que, per tots els conceptes, s’hagin de satisfer per
l’expropiació de terrenys, per la seva ocupació temporal, per l’enderrocament de
construccions i per l’eliminació de plantacions i instal·lacions.
Article 6è. Quota tributària. La base imposable d’aquestes contribucions especials
es repartirà entre els subjectes passius d’acord amb la superfície de cadascuna de
les finques, una vegada deduïdes, si procedís, les superfícies destinades a vialitat,
zones verdes o equipaments comunitaris.
Article 7è. Meritació. Aquestes contribucions especials meritaran en el moment de
la recepció de les obres.
Article 8è. Gestió. 1. La Comissió de Govern determinarà la base imposable
definitiva d’aquestes contribucions especials en el termini d’un mes des de la data de
recepció de les obres.
3. En el termini d’un mes des de la data de publicació íntegra d’aquesta ordenança
fiscal en el BO de la Província, la intervenció municipal elaborarà una proposta de
padró general provisional de contribuents a partir de les dades del cadastre d’urbana
i de la base imposable provisional que figura determinada en la disposició addicional
primera d’aquesta ordenança fiscal, la qual només podrà modificar-se a la baixa i
d’acord amb les dades que vagin resultant de la gestió de les obres.
4. En el termini d’un mes des de la data de determinació de la base imposable
definitiva, la intervenció municipal elaborarà una proposta de padró general definitiu
de contribuents.
5. La transmissió “inter vivos” d’una finca afectada per aquestes contribucions
especials després de la notificació de la liquidació provisional només implicarà el
canvi del subjecte passiu si el transmetent comunica la transmissió a l’Ajuntament de
Corçà abans de la determinació de la base imposable definitiva.
Article 9è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà, amb les modificacions
que s’escaiguessin, les propostes de padró general provisional i definitiu de
contribuents.
2. Els padrons generals de contribuents, una vegada aprovats, seran notificats
individualment als subjectes passius i es sotmetran a informació pública, mitjançant
edictes a publicar en el tauler municipal i en el BO de la Província, pel termini de vint
dies, als efectes d’examen i de presentació de reclamacions, les quals, si se’n
presentessin, seran resoltes per la Comissió de Govern.
3. Una vegada aprovats, notificats i exposats al públic els padrons generals de
contribuents i resoltes les reclamacions, si se’n presentessin, la Comissió de Govern
aprovarà les corresponents liquidacions.
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4. Correspondrà a la Comissió de Govern la concessió de beneficis fiscals i la
resolució dels recursos que s’interposessin contra els padrons generals de
contribuents.
Article 10è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària i en executiva, correspondrà
al Consell Comarcal.
2. El termini de recaptació en voluntària dels padrons generals de contribuents serà
de dos mesos des de la data de notificació individual de les corresponents
liquidacions.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern, previ informe del Consell Comarcal, la
concessió d’ajornaments i de fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució
d’ingressos indeguts i la declaració de crèdits incobrables.
Article 11è. Infraccions i sancions. 1. Els incompliments d’aquesta Ordenança
durant lloc a les sancions previstes en la Llei General Tributària.
2. En la imposició de sancions s’aplicarà el procediment previst pel RD 1.930/98,
d’11 de setembre.
Disposició addicional primera. Cost provisional de les obres i base imposable
provisional. 1. El cost provisional de les obres “Reurbanització del Sector Nord del
Veïnat de Santa Cristina” és vint-i-un milions sis-centes setanta-set mil cinc-centes
vuitanta-sis (21.677.586) pessetes, el qual resulta dels conceptes següents:
A) Un pressupost de contracte per a l’execució de les obres de seixanta-tres milions
nou-centes quaranta-una mil vuit-centes noranta-nou (63.941.899) pessetes.
B) Un pressupost de contracte d’honoraris tècnics, per tots els conceptes, d’un milió
nou-centes divuit mil dues-centes cinquanta-set (1.918.257) pessetes.
C) Un import total de subvencions finalistes inicialment concedides per al
finançament parcial de les obres de quaranta-quatre milions cent vuitanta-dues mil
cinc-centes setanta (44.182.570) pessetes.
2. La base imposable provisional de les contribucions especials per al finançament
parcial de les obres “Reurbanització del Sector Nord del Veïnat de Santa Cristina” és
de dinou milions cinc-centes nou mil vuit-centes vint-i-set (19.509.827) pessetes.
Disposició addicional segona. Col·laboració ciutadana. 1. Els propietaris de les
finques afectades per aquestes contribucions especials podran constituir-se en
associació administrativa de contribuents, abans de l’acabament del termini
d’informació pública del padró general provisional de contribuents, per acord de la
majoria absoluta dels afectats que, a la vegada, representin les dues terceres parts
de les quotes provisionals.
Disposició final. La present ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació íntegra en el BO de la Província i es mantindrà en vigor de forma
indefinida mentre no sigui modificada o derogada de forma expressa.
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Ordenança Fiscal número 5.2, reguladora de les Contribucions Especials per al
finançament parcial de les obres “Pavimentació del Carrer de Sant Isidre de
Casavells”
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 58 i concordants del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de les contribucions especials per al
finançament parcial de les obres “Pavimentació del Carrer de Sant Isidre de
Casavells”.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquestes contribucions
especials l’obtenció per part dels subjectes passius d’un benefici especial, consistent
en un augment de valor de les finques de la seva propietat, com a conseqüència de
l’execució de les obres “Pavimentació del Carrer de Sant Isidre de Casavells”.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
d’aquestes contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin propietàries
de les finques que resultin especialment beneficiades per l’execució de les obres
“Pavimentació del Carrer de Sant Isidre de Casavells”.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la
Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
4. La condició de subjecte passiu, en les finques gravades per drets reals de gaudi,
limitatius del domini, correspondrà al titular de la nua propietat i, en les finques
subjectes a un règim de copropietat, correspondrà a tots els copropietaris en
proporció a les seves respectives quotes de participació.
Article 4t. Exempcions i bonificacions. 1. Seran d’aplicació a aquestes
contribucions especials les exempcions i les bonificacions específiques que
s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
2. Les quotes que pertocarien als beneficiaris de les exempcions o de les
bonificacions no podran ésser objecte de redistribució entre els altres subjectes
passius.
Article 5è. Base imposable. 1. La base imposable d’aquestes contribucions
especials coincidirà amb el cinquanta per cent del cost de les obres “Pavimentació
del Carrer de Sant Isidre de Casavells”, considerades de forma global, sense
diferenciació de trams ni sectors, una vegada deduïdes les subvencions finalistes
obtingudes d’altres administracions públiques o de particulars.
2. El cost de les obres vindrà constituït per l’import total dels conceptes següents:
A) L’execució de les obres, incloent les despeses generals al tipus del 13%, el
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benefici industrial al tipus del 6% i l’impost sobre el valor afegit al tipus vigent en el
moment de la liquidació de les obres.
B) Els honoraris tècnics de redacció del projecte, incloent els de direcció de les obres
i l’impost sobre el valor afegit al tipus vigent en el moment de la liquidació de les
obres.
C) Les indemnitzacions que, per tots els conceptes, s’hagin de satisfer per
l’expropiació de terrenys, per la seva ocupació temporal, per l’enderrocament de
construccions i per l’eliminació de plantacions i instal·lacions.
Article 6è. Quota tributària. 1. La base imposable d’aquestes contribucions
especials es repartirà entre els subjectes passius en un cinquanta per cent per raó
de la superfície de cadascuna de les finques i en un cinquanta per cent per raó de la
longitud de façana de les finques, una vegada deduïdes, si procedís, les superfícies
destinades a vialitat, zones verdes i equipaments comunitaris.
2. S’entendrà per longitud de façana la distància en línia recta existent entre els
punts més oposats de la façana de la finca en la seva intersecció amb el carrer de
Sant Isidre de Casavells.
Article 7è. Meritació. Aquestes contribucions especials meritaran en el moment de
la recepció de les obres.
Article 8è. Gestió. 1. La Comissió de Govern determinarà la base imposable
definitiva d’aquestes contribucions especials en el termini d’un mes des de la data de
recepció de les obres.
3. En el termini d’un mes des de la data de publicació íntegra d’aquesta ordenança
fiscal en el BO de la Província, la intervenció municipal elaborarà una proposta de
padró general provisional de contribuents a partir de les dades del cadastre d’urbana
i de la base imposable provisional que figura determinada en la disposició addicional
primera d’aquesta Ordenança Fiscal.
4. En el termini d’un mes des de la data de determinació de la base imposable
definitiva, la intervenció municipal elaborarà una proposta de padró general definitiu
de contribuents.
5. La transmissió “inter vivos” d’una finca afectada per aquestes contribucions
especials després de la notificació de la liquidació provisional només implicarà el
canvi del subjecte passiu si el transmetent comunica la transmissió a l’Ajuntament de
Corçà abans de la determinació de la base imposable definitiva.
Article 9è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà, amb les modificacions
que s’escaiguessin, les propostes de padró general provisional i definitiu de
contribuents.
2. Els padrons generals de contribuents, una vegada aprovats, es sotmetran a
informació pública, amb notificació individual als subjectes passius, mitjançant
edictes a publicar en el tauler municipal i en el BO de la Província, pel termini de vint
dies, als efectes d’examen i de presentació de reclamacions, que, si se’n
presentessin, seran resoltes per la Comissió de Govern.
3. Una vegada aprovats, notificats i exposats al públic els padrons generals de
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contribuents i resoltes les reclamacions, si se’n presentessin, la Comissió de Govern
aprovarà les corresponents liquidacions.
4. Correspondrà a la Comissió de Govern la concessió de beneficis fiscals i la
resolució dels recursos que s’interposessin contra els padrons generals de
contribuents.
Article 10è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària, correspondrà a
l’Ajuntament de Corçà i, en executiva, al Consell Comarcal.
2. El termini de recaptació en voluntària dels padrons generals de contribuents serà
de dos mesos des de la data de notificació individual de les corresponents
liquidacions.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern la concessió d’ajornaments i de
fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució d’ingressos indeguts i la
declaració de crèdits incobrables.
Article 11è. Infraccions i sancions. Els incompliments d’aquesta Ordenança
comportaran la imposició de les sancions previstes en la Llei General Tributària.
Disposició addicional primera. Cost provisional de les obres i base imposable
provisional. 1. El cost provisional de les obres “Pavimentació del Carrer de Sant
Isidre de Casavells” és de quaranta-nou mil quatre-cents noranta-vuit amb cinc
(49.498,05) euros, resultant dels conceptes següents:
A) Un pressupost de contracte per a l’execució de les obres de cent vint-i-tres mil
quatre-cents noranta-set amb quinze (123.497,15) euros.
B) Un pressupost de contracte d’honoraris tècnics, per tots els conceptes, de sis mil
cent setanta-quatre amb vuitanta-sis (6.174,86) euros.
C) Un import total de subvencions finalistes inicialment concedides per al
finançament parcial de les obres de vuitanta mil cent setanta-tres amb noranta-sis
(80.173,96) euros.
2. La base imposable provisional de les contribucions especials per al finançament
parcial de les obres “Pavimentació del Carrer de Sant Isidre de Casavells” és de vinti-quatre mil set-cents quaranta-nou amb dos (24.749,02) euros.
Disposició addicional segona. Col·laboració ciutadana. Els propietaris de les
finques afectades per aquestes contribucions especials podran constituir-se en
associació administrativa de contribuents, abans de l’acabament del termini
d’informació pública del padró general provisional de contribuents, per acord de la
majoria absoluta dels afectats que, a la vegada, representin les dues terceres parts
de les quotes provisionals.
Disposició final. Vigència. Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació íntegra en el BO de la Província i es mantindrà en vigor de forma
indefinida mentre no sigui modificada o derogada de forma expressa.
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Ordenança Fiscal número 5.3, reguladora de les Contribucions Especials per al
Finançament Parcial de les Obres “Obres Complementàries del Carrer Major i
la Plaça de la Vila”
Article 1r. Fonament legal. La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de
l’article 58 i concordants del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i el seu objecte
és regular, en aquest municipi, el règim jurídic de les contribucions especials per al
finançament parcial de les obres “Obres Complementàries del Carrer Major i la Plaça
de la Vila”.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquestes contribucions
especials l’obtenció per part dels subjectes passius d’un benefici especial, consistent
en un augment de valor de les finques de la seva propietat, com a conseqüència de
l’execució de les obres “Obres Complementàries del Carrer Major i la Plaça de la
Vila”.
Article 3r. Subjectes passius i responsables tributaris. 1. Són subjectes passius
d’aquestes contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin propietàries
de les finques que resultin especialment beneficiades per l’execució de les obres
“Obres Complementàries del Carrer Major i la Plaça de la Vila”.
2. Respondran de forma solidària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la
Llei General Tributària.
3. Respondran de forma subsidiària de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones a les quals es refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
4. La condició de subjecte passiu, en les finques gravades per drets reals de gaudi,
limitatius del domini, correspondrà al titular de la nua propietat i, en les finques
subjectes a un règim de copropietat, correspondrà a tots els copropietaris en
proporció a les seves respectives quotes de participació.
Article 4t. Exempcions i bonificacions. 1. Seran d’aplicació a aquestes
contribucions especials les exempcions i les bonificacions específiques que
s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
2. Les quotes que pertocarien als beneficiaris de les exempcions o de les
bonificacions no podran ésser objecte de redistribució entre els altres subjectes
passius.
Article 5è. Base imposable. 1. La base imposable d’aquestes contribucions
especials coincidirà amb el cinquanta per cent del cost de les obres “Obres
Complementàries del Carrer Major i la Plaça de la Vila”, considerades de forma
global, sense diferenciació de trams ni sectors, una vegada deduïdes les
subvencions finalistes obtingudes d’altres administracions públiques o de particulars.
2. El cost de les obres vindrà constituït per l’import total dels conceptes següents:
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A) L’execució de les obres, incloent les despeses generals al tipus del 13%, el
benefici industrial al tipus del 6% i l’impost sobre el valor afegit al tipus vigent en el
moment de la liquidació de les obres.
B) Els honoraris tècnics de redacció del projecte, incloent els de direcció de les obres
i l’impost sobre el valor afegit al tipus vigent en el moment de la liquidació de les
obres.
C) Les indemnitzacions que, per tots els conceptes, s’hagin de satisfer per
l’expropiació de terrenys, per la seva ocupació temporal, per l’enderrocament de
construccions i per l’eliminació de plantacions i instal·lacions.
Article 6è. Quota tributària. 1. La base imposable d’aquestes contribucions
especials es repartirà entre els subjectes passius en un cinquanta per cent per raó
de la superfície de cadascuna de les finques i en un cinquanta per cent per raó de la
longitud de façana de les finques, una vegada deduïdes, si procedís, les superfícies
destinades a vialitat, zones verdes i equipaments comunitaris.
2. S’entendrà per longitud de façana la distància en línia recta existent entre els
punts més oposats de la façana de la finca en la seva intersecció amb el carrer Major
i la plaça de la Vila.
Article 7è. Meritació. Aquestes contribucions especials meritaran en el moment de
la recepció de les obres.
Article 8è. Gestió. 1. La Comissió de Govern determinarà la base imposable
definitiva d’aquestes contribucions especials en el termini d’un mes des de la data de
recepció de les obres.
3. En el termini d’un mes des de la data de publicació íntegra d’aquesta ordenança
fiscal en el BO de la Província, la intervenció municipal elaborarà una proposta de
padró general provisional de contribuents a partir de les dades del cadastre d’urbana
i de la base imposable provisional que figura determinada en la disposició addicional
primera d’aquesta Ordenança Fiscal.
4. En el termini d’un mes des de la data de determinació de la base imposable
definitiva, la intervenció municipal elaborarà una proposta de padró general definitiu
de contribuents.
5. La transmissió “inter vivos” d’una finca afectada per aquestes contribucions
especials després de la notificació de la liquidació provisional només implicarà el
canvi del subjecte passiu si el transmetent comunica la transmissió a l’Ajuntament de
Corçà abans de la determinació de la base imposable definitiva.
Article 9è. Liquidació. 1. La Comissió de Govern aprovarà, amb les modificacions
que s’escaiguessin, les propostes de padró general provisional i definitiu de
contribuents.
2. Els padrons generals de contribuents, una vegada aprovats, es sotmetran a
informació pública, amb notificació individual als subjectes passius, mitjançant
edictes a publicar en el tauler municipal i en el BO de la Província, pel termini de vint
dies, als efectes d’examen i de presentació de reclamacions, que, si se’n
presentessin, seran resoltes per la Comissió de Govern.
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3. Una vegada aprovats, notificats i exposats al públic els padrons generals de
contribuents i resoltes les reclamacions, si se’n presentessin, la Comissió de Govern
aprovarà les corresponents liquidacions.
4. Correspondrà a la Comissió de Govern la concessió de beneficis fiscals i la
resolució dels recursos que s’interposessin contra els padrons generals de
contribuents.
Article 10è. Recaptació. 1. La recaptació, en voluntària, correspondrà a
l’Ajuntament de Corçà i, en executiva, al Consell Comarcal.
2. El termini de recaptació en voluntària dels padrons generals de contribuents serà
de dos mesos des de la data de notificació individual de les corresponents
liquidacions.
3. Correspondrà a la Comissió de Govern la concessió d’ajornaments i de
fraccionaments, la dispensa de garanties, la devolució d’ingressos indeguts i la
declaració de crèdits incobrables.
Article 11è. Infraccions i sancions. Els incompliments d’aquesta Ordenança
comportaran la imposició de les sancions previstes en la Llei General Tributària.
Disposició addicional primera. Cost provisional de les obres i base imposable
provisional. 1. El cost provisional de les obres “Obres Complementàries del Carrer
Major i la Plaça de la Vila” és de seixanta mil tres-cents seixanta-vuit amb quarantaun (60.368,41) euros, resultant dels conceptes següents:
A) Un pressupost de contracte per a l’execució de les obres de cent cinc mil cent
dotze amb setanta-set (105.112,77) euros, IVA inclòs.
B) Un pressupost de contracte d’honoraris tècnics, per tots els conceptes, de cinc mil
dos-cents cinquanta-cinc amb seixanta-quatre (5.255,64) euros, IVA inclòs.
C) Un import total de subvencions finalistes inicialment concedides per al
finançament parcial de les obres de cinquanta mil (50.000,00) euros.
2. La base imposable provisional de les contribucions especials per al finançament
parcial de les obres “Obres Complementàries del Carrer Major i la Plaça de la Vila”
és de trenta mil cent vuitanta-quatre amb vint-i-un (30.184,21) euros.
Disposició addicional segona. Col·laboració ciutadana. Els propietaris de les
finques afectades per aquestes contribucions especials podran constituir-se en
associació administrativa de contribuents, abans de l’acabament del termini
d’informació pública del padró general provisional de contribuents, per acord de la
majoria absoluta dels afectats que, a la vegada, representin les dues terceres parts
de les quotes provisionals.
Disposició final. Vigència. Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació íntegra en el BO de la Província i es mantindrà en vigor de forma
indefinida mentre no sigui modificada o derogada de forma expressa.
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