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Núm. 18
AJUNTAMENT DE BREDA 

El Ple de la Corporació de Breda, en sessió ordinària de data 23 de novembre de 2015, va aprovar provisionalment, per a 

amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 

De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat text refós, es procedeix a publicar el text íntegre de les ordenances 

Ordenança Fiscal núm. 3 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Article 1 - Fet imposable 
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, 

aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria. 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no 

hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i 
matrícula turística.

3. No estan subjectes a l’impost: 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per 

circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa. 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 

quilos. 

Article 2 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 

general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública. 

Article 3 - Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o 

que col·laborin a cometre-la. 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general 

tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes entitats. 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis 

hagués adjudicat. 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les 

obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data 

de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. 

1. Estaran exempts d’aquest impost: 
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ciutadana. 

la seva extensió i grau. 

diplomàtic. 
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals. 
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o al trasllat de ferits o malalts. 
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat 

superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte 
o incapacitat físics. 

g) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es 
mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu 
transport. A aquests efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33 per cent. 

es destinarà al seu transport. 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de conformitat amb el que preveu 
l’article 79, lletra c) de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat 
amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

d’un vehicle simultàniament. 
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin 

una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor. 
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola. 

declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i 
encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin 
complert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost. 

vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. 

Generalitat. 

 L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal 
la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

c) Els vehicles en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva incidència en el 

padró o matrícula de l’impost.

Article 6 - Quota tributària 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el 
següent:
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Potència i classes de vehicles €
A) Turismes:  
- De menys de 8 cavalls fiscals 25,11
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 67,82
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,16
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 178,32
- De més de 20 cavalls fiscals 222,88
B) Autobusos:  
- De menys de 21 places 165,77
- De 21 a 50 places 236,09
- De més de 50 places 295,12
C) Camions:  
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,14
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 165,77
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 236,09
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 295,12
D) Tractors:  
- De menys de 16 cavalls fiscals 35,16
- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,26
- De més de 25 cavalls fiscals 165,77
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:  
- De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil 35,16
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,26
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 165,77
F) D’altres vehicles:  
- Ciclomotors 8,80
- Motocicletes fins a 125 cc. 8,80
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. 15,06
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. 30,15
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 60,28
- Motocicletes de més de 1.000 cc. 120,55

vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3ª. 
de l’article 1 del RD 1576/1989, de 22 de desembre. 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que es disposa en 
el Reglament general de vehicles. 

Article 7 - Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el 

període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició. 
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es 

satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 

naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de 

5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar 
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre. 

6. En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda, si 

efectes de l’exercici següent. 
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en que fou entregat al compravenda no cal que l’adquirent satisfaci l’impost 
corresponent a l’any d’adquisició. 
Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost segons el previst al punt 
3 d’aquest article. 

Article 8 - Règims de declaració i d’ingrés 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a 

l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 
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trenta dies que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat 
per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal 
o complementària que s’escaigui i la realització de la mateixa. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la seva 

3. Proveït de la declaració-liquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost resultant de la mateixa a 

4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes 
passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament. S’exceptua d’aquesta obligació el supòsit 

de vehicles. 

Article 9 - Padrons 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es 

adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de 

padró anual. 

Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també 
altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.

3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de la 
data d’inici del període de cobrament, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les 

Article 10 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada. 
2. La declaració-liquidació de l’impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà 

de l’autoliquidació. Si l’import ingressat fos incorrecte, l’Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació 
complementària que procedeixi. 

 En tot cas, la comprovació que el pagament s’ha fet en la quantia correcta precedirà a l’acte de matriculació per part de 
Trànsit. 

a l’actualització del padró. 
 Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu 

la normativa vigent i a 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 Barcelona que delegaren les seves 
facultats en la Diputació. 

Article 11 - Col·laboració social 
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’Ajuntament a l’empara del que preveu l’article 

96 de la Llei general tributària. 
2. La dita col·laboració podrà referir-se a: 

a. Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del vehicle i canvi de domicili del 
titular. 

b. Prestació telemàtica per a declaracions, comunicacions i altres documents tributaris. 
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, caldrà subscriure el corresponent 

conveni. 



Pàg. 27

Administració Local Ajuntaments

Núm. 5 – 11 de gener de 2016

Article 12 - Data d’aprovació i vigència 

Disposició addicional 

element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança. Aquesta ordenança ha estat 

Ordenança Fiscal núm. 5 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Article 1 - Fet imposable  
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la 
realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la 
llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui 
a aquest Ajuntament. 

Article 2 - Actes subjectes o no subjectes 
1. Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents: 

reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 

que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions existents. 

d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de 
serveis públics. 

e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys. 

h) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als 
serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 

i) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables 
com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 

2. No estan subjectes a l’impost els actes següents: 
a) La instal·lació de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges. 

c) Les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la 

requeriments de noves ordenances municipals. 
a) Les obres per treure rètols de publicitat. 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no 
propietaris de l’immoble en el que es fa. 

 Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui 
suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició de subjectes 
passius substituts d’aquell els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

 Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Municipal. 
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Article 4 - Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o 

que col·laborin a cometre-la. 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general 

tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis 

hagués adjudicat. 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les 

obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data 

de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. 
6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques, jurídiques i entitats a què fa referència l’article 33 de la 

Llei general tributària que succeeixin al deutor per qualsevol concepte en la titularitat de les construccions, instal·lacions 
o obres en curs d’execució. 

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, instal·lació o obra en curs d’execució, prèvia 

existents en la data del canvi de titularitat. 

Està exempta de pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari 
l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l’Impost, vagin a ser directament destinades 
a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i 
que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
 

que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric 

s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  

que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de 
l’Administració competent.

compliment de les condicions descrites.

Article 7 - Base imposable, quota i acreditament 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra. S’entén 

per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. 
 No formen part de la base imposable: 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local 
relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 

- Els honoraris de professionals. 

3. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la 

llicència corresponent. 
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Article 8 - Tipus de gravamen 
El tipus de gravamen serà el 3,05 per cent. 

Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de l’impost; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la 

2. El sol·licitant d’una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de 
l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el pressupost d’execució material estimat. Aquest 

3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar l’interessat quan sol·liciti la llicència, no serà 
inferior a l’import que resulti d’aplicar el tipus impositiu a les quanties dels mòduls aprovats. 

4. La quota referida a l’anterior apartat 3 es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti la llicència d’obres, 
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la seva expedició. El termini per fer l’ingrés de la 

5. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des de l’acabament, el subjecte passiu 
haurà de presentar declaració sobre el seu cost real i efectiu, a la qual haurà d’adjuntar la documentació, acreditativa, que 

que, a judici dels serveis municipals, pugui considerar-se vàlida per a la determinació del cost real. 

s’escau, la quantitat que correspongui. 

Reglament general de recaptació, que són: 

Article 10 - Recàrrec d’extemporaneïtat 
1. La presentació de la declaració establerta a l’article 9.1 en data posterior a l’acreditament de l’impost originarà l’aplicació 

dels recàrrecs d’extemporaneïtat, previstos a l’article 61.3 de la Llei general tributària. 
2. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les 

disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
3. La manca de presentació de les declaracions, la presentació fora de termini, previ requeriment de l’Administració tributària 

o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus. 
4. La manca d’ingrés de la quota tributaria es sancionarà amb multa pecuniària del 50 per cent de la quota deixada d’ingressar. 

regularitzi la situació tributària. 

Article 11 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària 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. 

Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 
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Ordenança Fiscal núm. 7 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Article 1 - Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58, 20.3.g) i 20.3.q) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, 

Article 2 - Fet imposable 

a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

locals. 

Article 3 - Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general 

l’autorització corresponent. 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència 
per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions 
que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

Article 6 - Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

Epígraf €
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials amb mate-
rials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes 0,106

Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, vagons per a la seva 
recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs com tanques i bastides. Per dia i metre quadrat o fracció.

0,170

Tarifa Tercera. Ocupació o reserva especial  
Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública. Per hora i metres quadrat o fracció. 0,318

Tarifa quarta. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per mes o fracció: 21,00

Normes particulars d’aplicació de les tarifes:
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a partir del tercer mes i en 

a 5 vegades l’import de la tarifa inicial. 
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b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del tercer mes des de la 
seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25 per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada 
trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent. 

c) Les liquidacions de la quota es practicaran trimestralment.
Normes particulars d’aplicació de les tarifes:

a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a partir del tercer mes i en 

cent. 
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del tercer mes des de la 

seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25 per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada 
trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent. 

c) Les liquidacions de la quota es practicaran trimestralment.

Article 7 - Acreditament 

que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud 

Article 8 - Període impositiu 

de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 

Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés 

seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius. 

domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període 

un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 
4. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions es 

es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
5. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import ingressat. 
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l’abonaré que s’expedirà 

pels serveis municipals competents. 

Article 10 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 11 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que 
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preveu la normativa vigent i la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió 
dels ingressos locals.

Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 

Ordenança Fiscal núm. 8
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades 
de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies 

Article 2 - Fet imposable 

tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança. 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 

possibilitat de pas per tal d’estar exempts de la taxa.
3. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la condició de substituts del 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència 

serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 

Article 6 - Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
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Quantitat anual
€/metre lineal 

Tarifa primera
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 8,85
Tarifa segona 
Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, podent realitzar les seves reparacions, la prestació de 
serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc., o proveir carburants.
 Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 16,35
Tarifa tercera 
Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de vehicles, mitjançant preu per 
temps d’estacionament (aparcament per hores), lloguer mensual o plaça de propietat
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 16,35
Tarifa quarta 
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles o per a la prestació dels serveis de greixat-
ge, rentat, banyat de petroli, etc.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense 16,35
Tarifa cinquena 
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies 16,35
Tarifa sisena 
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament.
Epígraf 1. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a hotels, entitats o particulars per a 
aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament

16,35

En tots els casos en què l’entrada al local impliqui prohibició d’aparcament a la mateixa serà obligatòria la placa de gual 
permanent.

Taxa placa de gual 18,00€

En el cas que l’entrada a garatges o locals impliqui la necessitat d’incorporar pilones degut a les característiques del carrer o 

DESCRIPCIÓ DE LES PILONES PER A GUALS PARTICULARS.
Les pilones hauran de reunir les següents característiques per tal de garantir una uniformitat amb la resta de pilones existents 
en el municipi:
“Pilona de poliuretà de 10 cm de diàmetre, per 80 cm d’alçada lliure i un encastament de 20 cm, de color negre i amb una 

Article 7 - Acreditament 

concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud 

Article 8 - Període impositiu 

llicència municipal. 

de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general. 

gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.
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Article 9 - Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el 

funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, 

en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 

un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període 

col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes 
comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 

Article 11 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 12 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària 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 Barcelona que han delegat.

Disposició addicional 

normes posteriors. 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 

Ordenança Fiscal núm. 10 
Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 m) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal·lació 
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Article 2 - Fet imposable 

en la via pública. 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la 

Llei general tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o concessions administratives per a instal·lar quioscos 

públic local, mitjançant la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals. 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

Article 4 - Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència 
per a instal·lar quioscos en la via pública necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

Article 6 - Quota tributària 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

Epígraf €
Classe d’instal·lació:  
a) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, refrescos, loteria, llaminadures, gelats 
etc. Per m2 i trimestre

32,00

b) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre 32,00
f) Quioscos dedicats a la venda de bitllets de cecs. Per m2 i trimestre 12,85
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf d’aquesta ordenança. Per m2 i més 12,85

 
Normes particulars d’aplicació:

a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als deu primers metres quadrats de cada 

b) Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en els quioscos dedicats a la venda de 

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Article 7 - Acreditament 

en les vies públiques municipals, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

d) Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud 
d’autorització per a la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals en la forma establerta en aquesta 
ordenança. 

f) Quan per a la instal·lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió administrativa, l’import de la taxa s’acreditarà 
en el moment en què s’atorgui l’esmentada concessió. 
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Article 8 - Període impositiu 
1. Quan l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
2. Quan la duració de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos s’estengui a varis exercicis, 

l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general. 
4. Quan no s’autoritzi l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos o per causes no imputables al subjecte 

passiu, no es pugui instal·lar els quioscos, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a instal·lar els quioscos en la via pública es presentarà degudament 

complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el 

funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, 

en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer 

document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període 

col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un mes 
comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament 

Article 11 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 12 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de gestió Tributària 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

Disposició addicional 

normes posteriors 
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Ordenança Fiscal núm. 11 
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer, 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació 
de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i 

Article 2 - Fet imposable 

subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 

constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència 

comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 

Article 6 - Quota tributària 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

Epígraf €
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb casetes d’entitats públiques, societats, casinos, penyes, tertúlies, 
etc., per m2 o fracció i dia

0,70

2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de casetes amb finalitats comercials o indus-
trials, per cada m2 o fracció i dia

0,70

3. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides i similars. Per cada m2 o frac-
ció i dia

0,70

4. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs, cotxes de xocs 
i, en general, qualsevol mena d’aparells de moviment. Per cada m2 o fracció i dia

0,70

5. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o fracció i dia 0,70
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs o teatres. Per cada m2 o fracció i dia 0,70
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o parades per a la venda de joguines, 
ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per cada m2 o fracció i dia 0,70

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 

Article 7 - Acreditament 

concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud 
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ordenança. 

Article 8 - Període impositiu 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període 

impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener 

de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general. 
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es poden realitzar els 

Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

d’autoliquidació de la taxa. 
 Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el 

funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, 

en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 

col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes 
comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 

Article 11 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 12 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3.  Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària 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.

Disposició addicional 

normes posteriors 
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Ordenança Fiscal núm. 13
Taxa per la llicència d’autotaxi 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.c) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de 
llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis, que es regirà per la present ordenança. 

Article 2 - Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació amb 
l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis corresponen a aquest Ajuntament i que s’assenyalen 
a continuació: 

a) Concessió i expedició de llicències. 
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
c)  Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per 

imposició legal. 

Article 3 - Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, següents: 
1. La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la llicència o s’autoritzi la transmissió d’aquesta 

llicència. 
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi. 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

 
Article 6 - Quota tributària 

la tarifa següent:

 €
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències:  
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle 240,00
Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències:  
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 180,00
Epígraf 3. Substitució de vehicles:  
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència d’autotaxi, per cada au-
torització i vehicle

120,00

Article 7 – Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen en les lletres a), b) i c) de l’article 2, en la data 
en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del 
vehicle. 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part. 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, totes les quotes seran objecte de liquidació 

recaptació. 
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Article 9 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Disposició addicional 

normes posteriors 

 

Ordenança Fiscal núm. 14
Taxa per llicències urbanístiques 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.h) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de 
llicències urbanístiques, que es regirà per la present ordenança. 

Article 2 - Fet imposable 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa, necessària per determinar si 

procedeix concedir la llicència sol·licitada i, si s’escau, la concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació del 
sòl i ordenació urbana, inclusiu les pròrrogues de llicències d’obres o llicències de primera ocupació. 

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l’interior dels 
habitatges, sempre que no suposin substitució dels elements preexistents. 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 

general tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal·lacions, o s’executin les obres. 

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

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària.

Article 5 - Base imposable 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 

b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la pròrroga de la llicència d’obres, la primera 

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l’efecte de l’Impost sobre béns immobles, quan es tracti 
de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions. 

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública. 
2. Del cost que s’assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n’exclou el que correspon a la maquinària i a les 

instal·lacions industrials i mecàniques. 
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Article 6 - Quota tributària 
1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable: 

a) El 0,38 per cent, en el supòsit 1.a) de l’article anterior.
b) El 0,38 per cent, en el supòsit 1.b) de l’article anterior. 
c) El 0,38 per cent, en les parcel·lacions urbanes. 
d) El 0,38 per cent, en les demolicions urbanes. 
e) 11,58€ per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l’article anterior. 

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar 
seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat 
efectivament.

3. La taxa mínima aplicable serà de 35 €. 
4. Quota tributària referent a:
PLANEJAMENT

Tramitació a instància de part d’expedients de: €
Pla Parcial:  
Per Ha o fracció 431,60
Quota mínima 1.575,60
Pla Especial  
Per Ha o fracció 858,00
Quota mínima 1.081,60
Projectes d’urbanització  

0,36
Quota mínima 551,20
Estudi de detall 551,20
Projecte de reparcel·lació  

0,16
Quota mínima 551,20
Expedients contradictoris de ruïna 1.471,60
Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d’edificis 75,92
Estudis o informes municipals sobre iniciatives particulars relatives a modificació del planejament municipal 743,60
Estatuts i bases d’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores 369,20

2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la present Ordenança podrà ser deduïda de la 

d’aqueix impost. 

Article 8 - Acreditament 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una quantia equivalent a l’import, conegut o 

estimat, de la taxa. 
3. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 

efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de 
l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas 
que no fossin autoritzables. 

4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada o la 

se li ha concedit la llicència. 

Article 9 - Declaració
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en 

naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on s’hi faci constar l’import estimat de l’obra, l’amidament i el destí de 

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la redacció d’un projecte subscrit per 
tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s’han de realitzar, amb una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s’han d’utilitzar i, en general, de les 
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característiques de l’obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 

Article 10 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i 

acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència. 
2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de la taxa, els serveis municipals 

podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions i la superfície dels cartells instal·lats i, a la vista del resultat 

general de recaptació. 
4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a pagament a compte de la liquidació. 

En aquest cas, només s’haurà de pagar la diferència entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia 
del dipòsit. 

Article 11 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 12 – Dipòsit i rescabalament
1.  Atès que la realització de les obres o instal·lacions a que es refereix aquesta Ordenança pot requerir la utilització privativa 

de les despeses de la reconstrucció dels elements de domini públic, cal atenir-se a les normes seguents:

la depreciació continuada, la destrucció o el desarranjament temporal de les obres o instal·lacions municipals, està 
subjecte al reintegrament del cost total de les despeses respectives de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, adobament 
i conservació, sense perjudici de les taxes que es poden originar.

b) La reposició dels paviments destruits, de les calçades i de les voreres va sempre a càrrec de l’interessat.
c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenament que s’ha practicat, caldrà fer-lo 

novament a càrrec de l’interessat.
d) L’import dels treballs a càrrec de l’interessat per a la reposició de paviments, a la qual fa referencia la lletra b) d’aquest 

article, s’ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa municipal.
2.  L’interessat a que es refereix l’apartat anterior ha de constituir, a requeriment dels serveis tècnics municipals, un dipòsit 

previ de les quantitats reintegrables, en garantia de les reposicions que ells mateixos facin, sempre que les construccions, 
instal·lacions i/o obres no estiguin sotmeses a comunicació de primera ocupació.

3.  Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al cost suportat efectivament per l’Ajuntament per 
tal de practicar les reconstruccions de que es tracti, i, en tot cas, cal aplicar com a tarifes mínimes les seguents:
a) Aglomerats asfaltics: 28 EUR/m2.
b) Voreres: 50 EUR/m2.

per al paviment esmentat en el quadre de preus de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya.
5.  En cas que la reposició afecti diferents elements del paviment, se n’ha de valorar el cost relatiu a la reconstrucció per exigir-

lo per la via administrativa.
6.  En el cas que el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible, cal procedir de la mateixa manera que per al 

7.  Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb la llicència d’obres, es procedirà a la devolució 

urbanístics no han estat satisfactoris, cal disposar d’aquest dipòsit per reconstruir-los.
 
Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 
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Ordenança Fiscal núm. 17
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de 

Article 2 - Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de competència local en la piscina 
municipal. 

Article 3 - Subjectes passius 

de serveis o la realització d’activitats en la piscina municipal. 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

hagin de satisfer per aquesta taxa. 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.3 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els 

subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica previ informe de serveis socials amb especial èmfasi en famílies 
nombroses i monoparentals.

Article 6 - Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Mensual (€) Temporada (€)
1.- Abonaments familiars:   
- Matrimonis o parella de fet (per parella) 45 80
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys 20 30
- per cada fill  de 6 a 16 anys a partir del segon 10 20
2.- Abonaments individuals:   
- Menors (de 6 a 16 anys) 20 35
- Joves (de 17 a 30 anys) 25 40
- Adults (des de 30 anys) 40 50
- Jubilats 20,50 36
3.- Entrada per dia Laborables (€) Dissabtes 
i Festius (€)
- De 6 a 16 anys 3 4
- Des dels 16 anys 5 6
- Jubilats 3 4

3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:
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tindrà gratuïtat en l’accés. En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una persona.
c) Els menors de 6 anys i els majors de 70.

que així ho acreditin.

personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb informe 
favorable dels Serveis Socials de Breda.

o monoparentals amb situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades 
documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda. 

Article 7 - Acreditament i període impositiu 
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà 

a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització 

d’activitats en la piscina municipal. 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte. 
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 

4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria 
municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament. 

Article 9 - Infraccions i sancions 
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es pugui produir en l’expedició 
dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents. 

Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 

Ordenança Fiscal núm. 18
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.p) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en 

Article 2 - Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la conducció de cadàvers i 
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Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 

caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

hagin de satisfer per aquesta taxa. 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els 

subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

Article 6 - Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

 €
Epígraf primer. Conducció de cadàvers:  
1. Servei d’enterrament 148,50
Epígraf segon. Concessió de sepultures  
1.- Concessió d’un nínxol per 50 anys 835,00
2.- Concessió d’un nínxol per 3 anys 215,00
3.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 9 m2 3.400,00
4.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2 1.890,00
5.- Traspàs de titularitat d’un nínxol 32,80
6.- Duplicat de títol de nínxol 32,80
Epígraf tercer. Manteniment:  
Per la conservació i manteniment de tombes en un any 59,00
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any 21,00
Epígraf quart. Altres serveis funeraris  
1.- Servei d’enterrament a nínxol existent (sense làpida) 255,00
2.- Servei d’enterrament a nínxol existent (amb làpida) 275,50
3.- Trasllat de restes a nínxol 460,00

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, previ informe de serveis socials, les tarifes contingudes en el punt anterior es 
reduiran en un 50 per cent.

 A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant 
còpia de l’última declaració d’IRPF. 

 En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, 
previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 7 - Acreditament i període impositiu 
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, i 4t, relatius a actuacions singulars dels serveis municipals, la taxa 

s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest 
servei. 

2. En el supòsit contemplat en l’epígraf 3r. l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural. 

 La quota anual és irreduïble. 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 



Pàg. 46

Administració Local Ajuntaments

Núm. 5 – 11 de gener de 2016

 Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el 
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 

3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació. 
4. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols establerta en l’epígraf 5è, el pagament 

domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període 

presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.

deute es practicarà liquidació complementària. 

pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans 
de l’inici del període de cobrament. 

Article 10 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 11 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les 

normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que 

preveu la normativa vigent i a 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 Barcelona que han delegat les seves 
facultats en la Diputació. 

Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 

Ordenança Fiscal núm. 19
Taxa pel servei de clavegueram 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.r) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei 
de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, que es regirà per la present ordenança. 



Pàg. 47

Administració Local Ajuntaments

Núm. 5 – 11 de gener de 2016

Article 2 - Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal. 
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres 

municipal i el seu tractament per depurar-les. 

terreny. 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 

general tributària següents: 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari 

servei. 
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar 

un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

 
Article 6 - Quota tributària 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una 

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de 

 A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

€/m3
1.- Per cada m3 d’aigua consumida:  
- Mínim: 6m3/mes/abonat 0,1937
- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat 0,2962
- Excés de 12 m3/mes/abonat 0,4135

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per un subministrament. 
4. La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.
 
Article 7è - Acreditament 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i 

s’entendrà que aquesta s’inicia: 
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulà 

expressament. 
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es 

produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient 
administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització. 

2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per 
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la presa a la xarxa. 
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de 

cada any. 

Article 8 - Règim de declaració i ingrés 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius 

natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després 

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis 

Article 9 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 10 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva 

o en la companyia concessionària del servei, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l’Administració delegada. 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària 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 Barcelona que han delegat les seves 
facultats en la Diputació. 

Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa.
 

Ordenança Fiscal núm. 20
Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, 

d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present ordenança. 

I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris 
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Article 2 - Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries 

i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents: 
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars. 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 

2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i les deixalles alimentàries que 
procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars. 

3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l’adopció de 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos

 
Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i 

eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 33 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si 

Article 4 - Responsables 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de:

les condicions següents:
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional 

i que es trobi en situació d’arrendatari. 
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional i que 

es trobi en situació d’arrendatari. 

les condicions següents:
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional 

i que es trobi en situació de propietari. 
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim interprofessional i que 

es trobi en situació de propietari. 
 El subjecte passiu haurà d’acreditar:

b. Contracte de lloguer. 

quantia de la prestació. 
d. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital. 

 Les sol·licituds s’hauran de presentar com a màxim el 15 de febrer de cada exercici.

Article 6 - Quota tributària 

destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

 €
Vivendes i habitatges unifamiliars 141,95
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Fondes i restaurants 1.193,81
Bars de 1ª categoria 517,68
Bars de 2 ª categoria 258,82
Carnisseries 777,00
Supermercats 677,96
Botigues d’alimentació i peixateries 295,54
Botigues de consum, serveis o varis 198,73
Locals industrials i tallers magatzem 242,17
Escorxador 400,75

Article 7 - Acreditament 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom 

entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries 

en funcionament. 
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el 

període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general. 

Article 8 - Règim de declaració i ingrés 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius 

formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, 
simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 

què s’hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació. 
El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament. 

II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials. 

Article 9 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 10 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la selva, 

les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària 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.

Disposició addicional 

normes posteriors 

normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

causa. 
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Ordenança Fiscal núm. 21
Taxa pel subministrament d’aigua 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució i 
subministrament d’aigua. 

Article 2 - Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets de 
connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments 

Article 3 - Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 

distribució i subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i 

locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 

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

Article 4 - Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a 

l’ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei general tributària. 

1. En els casos en què el nombre de persones per habitatge sigui superior a quatre, el primer i el segon tram de consum de les 
taxes de municipals d’aigua i clavegueram s’incrementaran en 3 m3 per mes per cada persona addicional que hi convisqui, 
sempre i quan sol·licitin també l’ampliació del primer tram del cànon de l’aigua per a usos domèstics.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els 
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

Article 6 - Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 €
1. Quota fixa de servei per abonat i mes 3,8094
2. Tarifa de subministrament  
- Fins a 6 m3/abonat/mes 0,2194
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes 0,3241
- Excés de 12 m3/abonat/mes  0,4543
3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes 0,9920
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió 60,100
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050
7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua 189,28

Article 7 - Acreditament i període impositiu 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es 

formuli la sol·licitud. 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es sol·licita la 

prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació. 
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2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en la tarifa 
primera es contenen. 

3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals 

4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona quinzena del mes natural 

5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts per subministrament 
d’aigua regulats en aquesta ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora. 

presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.

complementària. 

col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei general tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 
d’aquest article. 

4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el cens de 
contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener. 

5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot obtenir informació personal, 
escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 

Article 10 - Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general. 

Article 11 - Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva 

o en la companyia concessionària del servei, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l’Administració delegada. 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les 

materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària 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. 

Disposició addicional 

normes posteriors 

Ordenança Fiscal núm. 24
Preu públic per la prestació de serveis en la biblioteca i telecentre municipal 

Article 1 - Fonament i naturalesa 
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D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en la biblioteca 

Article 2 - Concepte 
1. Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es satisfaran 

pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en la biblioteca i telecentre municipal. 

Article 3 - Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones o entitats que sol·licitin o es 

Article 4 - Quantia 

cada un dels diferents serveis o activitats. 
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

Epígraf 1. Serveis als socis €
Duplicat de carnet de soci 3,00
Epígraf 2. Impressió DIN A4  
1 full en blanc i negre 0,25
1 full en color 0,45
Epígraf 3. Impressió DIN A3
1 full en blanc i negre 0,35
1 full en color 0,60
Epígraf 4. Fotocòpies  
1. DIN A4 b/n 0,15
2. DIN A4 color 0,25
3. DIN A3 b/n 0,25
4. DIN A3 color 0,40
Epígraf 5. Escaneig
Escaneig d’un full 0,50

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest ordenança neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis 

Disposició addicional 

normes posteriors 
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 

Ordenança Fiscal núm. 28
Taxa per activitats de formació i oci

Article 1 - Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats de formació i oci, que es regirà per 

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de cursos de llengua catalana i de natació i del torneig de futbol-7, en 
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diferents instal·lacions municipals

Article 3. Subjectes passius

prestació de serveis o realització de les activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors.
3. Per matricular-se als cursos de català cal:

• Tenir 18 anys, o bé
• Tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei General Tributària i a 

l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 

previstos a la Llei General Tributària.

Article 6. Quota tributària
1. La taxa es determinarà en funció de cadascuna de les activitats.

1.1.    Cursos de català €
Tipus de matrícula  
 Ordinària 50,00
Semigratuïta  

25,00
Jubilats  
Pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta  
Pensionistes de classes passives  
Membres de família nombrosa general  
Membres de família monoparental de categoria general  

15,00
Aturats  
Membres de família nombrosa especial  
Membres de família monoparental de categoria especial  
Gratuïta 0,00 

  

Els cursos s’impartiran en les instal·lacions del Centre Cívic Municipal i tindran lloc entre el dia u d’octubre i el trenta de juny. 
Les classes es realitzaran els dimarts i dijous de les a les hores.

1.2.    Cursos de natació €
La inscripció es realitzarà per quinzenes:  
Primera quinzena 33,00
Segona quinzena 33,00

Els cursos s’impartiran les tardes, de dilluns a divendres del mes de juliol, a les piscines municipals. Les classes tindran una 
durada d’una hora per a cada grup. Els infants matriculats seran agrupats per edats, amb una edat mínima de matrícula de 
3 anys fets.

1.3.    Torneig de futbol-7 €
Cada equip inscrit abonarà una quota única de 190,00

El torneig es celebrarà al camp d’esports municipal, de dilluns a divendres, el mes de juliol. Amb celebració d’un màxim de 
quatre partits diaris, de 21.00 a 23.00 hores.
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Article 7. Acreditament i període impositiu
1. Les taxes per activitats de formació i oci s’acrediten en el moment de formalitzar la matrícula a cadascuna, independentment 

de la realització de l’activitat si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

realitzar la matrícula i/o inscripció. Llevat dels cursos de natació.
2. La taxa per la matricula als cursos de natació s’exigirà en règim d’autoliquidació. Per la inscripció serà necessari presentar 

l’imprès d’autoliquidació, adjuntant l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin 
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la seva publicació al BOP. No obstant això, es pot exercitar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi 
procedent.

Breda, 5 de gener de 2016 

Dídac Manresa Molins 
Alcalde 


