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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET
PÚBLIC.

TÍTOL I. NORMES GENERALS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança fiscal general es dicta a l'empara de les disposicions contingudes als
articles 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim Local,
els articles 11, 12.2, 15.3 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), i la Disposició
addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
(LGT) i s’ha de considerar part integrant de les Ordenances fiscals municipals.
El seu objecte és el desenvolupament d’allò previst a la LGT, així com en les seves
normes de desenvolupament, en aquells aspectes referents als procediments tributaris i
no tributaris portats a terme per aquest Ajuntament, així com regular aquells aspectes
comuns a les diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
Article 2. Àmbit d'aplicació
La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de dret públic quina titularitat
correspon a l’Ajuntament de Llers.
Quan l’Ajuntament de Llers hagi delegat la gestió i/o recaptació dels ingressos en la
Diputació de Girona o altres organismes competents, les actuacions d’aquests es regirà
per la pròpia normativa i específicament per l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic i reglaments aplicables.
Respecte l'àmbit temporal s’estarà al que disposin els acords d'imposició, complertes les
condicions de publicitat pertinents. En tot cas, tant els tributs com els preus públics es
consideraran vigents mentre no es produeixi acord de derogació o modificació expressa.
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT
Article 3. Aspectes generals
La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li
l'accés a la informació administrativa.
S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a
la tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les
comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament.
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Article 4. Informació i assistència tributària
L’ajuntament promourà i facilitarà als obligats tributaris el compliment de les seves
obligacions i l’exercici dels seus drets, posant a la seva disposició serveis d’informació i
assistència tributària.
Les ordenances fiscals es publicaran a la pàgina web municipal: www.ddgi.cat/llers
Els serveis d’atenció al ciutadà i de gestió tributària facilitaran als obligats l’exercici
dels seus drets i compliment de les seves obligacions mitjançant la confecció
d’autoliquidacions i comunicació de dades. La revisió i verificació d’aquests models es
verificarà i signarà per l’obligat, si aquest ho estima oportú.
Article 5. Comunicacions informatives i consultes tributàries
En l’àmbit de les seves funcions, els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els
contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la
normativa tributària.
Les sol·licituds d’informació tributària, qualsevol que sigui el mitjà pel que es formulin,
es respondran d’igual forma a la presentada. En tots els casos es demanarà la
identificació de l’interessat, els antecedents i circumstàncies del cas i els dubtes que li
susciti la normativa tributària aplicable.
Les sol·licituds d’informació tributària formulades per escrit es contestaran en el termini
màxim de tres mesos des de la presentació. La competència per respondre aquestes
consultes correspon a l’alcalde/ssa, a partir de l’informe de l’interventor/a municipal.
Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics,
podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
Si s’actua mitjançant representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la LGT. En tot cas, es presumirà concedida la
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres
obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i
aquelles objecte de consulta
Article 6. Accés a arxius
Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts en la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú (LRJPAC) i a la LGT.
Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada
especificant els documents que es desitja consultar. La consulta haurà de ser sol·licitada
per l’interessat i no podrà afectar interessos de tercers o la intimitat d’altres persones.
Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós se sol·licitarà informe als serveis
jurídics.
La petició de còpies haurà de realitzar-se per escrit. L’obtenció de còpies facilitades per
l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició i
reproducció de documents. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el
número dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent.
D’acord amb l’article 95 de la LGT les dades de transcendència tributaria tenen caràcter
reservat i no es poden cedir ni comunicar a tercers, excepte que la cessió estigui
expressament prevista per Llei. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia
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d’aquells documents que figurant a l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la
intimitat d’altres persones.
Article 7. Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat
Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els
antecedents d’aquesta.
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la
resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per
altres administracions o per l’interessat.
Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar
errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el
supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la LGT.
En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis
previstos en la LGT i en els reglaments de desenvolupament. Amb caràcter general, el
termini d’audiència serà de 10 dies.
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari
tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.
Article 8. Registres
Els escrits adreçats a l’Ajuntament es podran presentar:
En el registre general municipal
En qualsevol registre de l’administració estatal o autonòmica, i també de la local si, en
aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni
En les oficines de Correus
En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger
A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució, s'entendrà data de presentació
del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.
Article 9. Còmput de terminis
Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén
que són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius. Quan els
terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a
aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el
mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput,
s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes.
Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.
Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què
tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada en el Registre municipal.
Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de
terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.

5

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

Article 10. Tramitació d'expedients
Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el
corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.
Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es
requerirà l'interessat, perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li
indicarà que, si no ho fa, s’arxivaran les actuacions i se'l tindrà per desistit de la seva
petició.
Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es produirà la
caducitat del procediment.
Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar
per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la
notificació del corresponent acte.
Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar
decaiguts en el seu dret al tràmit que correspongui continuant amb el procediment;
d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es
produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es doni per
transcorregut el termini.
S’ordenarà l’acumulació de procediment dels expedients que entre si guardin una
identitat substancial o íntima connexió.
La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple.
Article 11. Obligació de resoldre
L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest
deure de resoldre expressament en els procediments relatius a l’exercici de deures que
només han de ser objecte de comunicació per l’obligat tributari i en els casos que es
produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia
o el desistiment dels interessats.
El termini màxim de duració dels procediments serà de sis mesos, excepte que la
normativa aplicable fixi un termini diferent.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu,
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar.
Article 12. Òrgans competents
La competència per a la realització de tots aquells actes no atribuïts específicament per
aquesta ordenança o la normativa vigent a altres òrgans municipals, correspondrà a
l’alcalde/ssa-president/a.
L’alcalde/ssa-president/a podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de
resolucions administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la
delegació.

6

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

TÍTOL II. NORMES DE GESTIÓ
CAPÍTOL I. GESTIÓ DE TRIBUTS
Article 13. Procediments de gestió tributària
Són procediments de gestió tributària, entre d'altres, els següents:
El procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació
de dades.
El procediment iniciat mitjançant declaració.
El procediment de verificació de dades.
El procediment de comprovació de valors.
El procediment de comprovació limitada.
Article 14. Procediment de devolució
El procediment de devolució s’iniciarà mitjançant la presentació d’una autoliquidació de
la qual resulti quantitat a retornar, mitjançant la presentació d’una sol·licitud de
devolució o mitjançant la presentació d’una comunicació de dades.
Quan de la presentació d’una autoliquidació resulti una quantitat a retornar, el termini
per efectuar la devolució començarà a comptar-se des de l’acabament del termini previst
per a la presentació de l’autoliquidació o bé a partir de la presentació de l’autoliquidació
extemporània.
Quan el procediment de devolució s’iniciï mitjançant la presentació d’una sol·licitud
davant l’Ajuntament o, tractant-se d’obligats tributaris que no tinguin obligació de
presentar autoliquidació, mitjançant la presentació d’una comunicació de dades, el
termini per practicar la devolució començarà a comptar-se des de la presentació de la
sol·licitud o des de la finalització del termini previst per a la presentació de la
comunicació de dades.
El procediment de devolució acaba per l’acord en què es reconegui la devolució
sol·licitada, per caducitat o per l’inici d’un procediment de verificació de dades, de
comprovació limitada o d’inspecció.
El fet d’haver-se acordat la devolució no impedeix la posterior comprovació de
l'obligació tributària mitjançant els procediments de comprovació o investigació.
Quan es tracti d’una devolució d’ingressos indeguts, es liquidaran a favor de l’obligat
tributari, interessos de demora en els termes establerts a l’article 32.2 de la LGT. No
obstant això, quan es tracti d’una devolució derivada de la normativa d’un tribut, es
liquidaran interessos de demora a favor de l’obligat tributari d’acord amb allò previst a
l’article 31 de la LGT i a l’article 125 del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
Article 15. Procediment iniciat mitjançant declaració
Quan l’ordenança fiscal de cada tribut així ho estableixi, la gestió del mateix s’iniciarà
mitjançant la presentació d’una declaració per l’obligat tributari en què manifesti la
realització del fet imposable i comuniqui les dades necessàries perquè l’Ajuntament
quantifiqui l’obligació tributària mitjançant la pràctica d’una liquidació provisional.
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El procediment iniciat mitjançant declaració tributària presentada per l’obligat tributari
acaba per liquidació provisional o per caducitat, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
iniciar de nou aquest procediment dins el termini de prescripció.
Article 16. Procediment de verificació de dades
El procediment de verificació de dades podrà iniciar-se en els següents supòsits:
Quan la declaració o autoliquidació presentades incorrin en defectes formals o errors
aritmètics.
Quan les dades declarades no coincideixin amb les contingudes en altres declaracions
del mateix obligat tributari o amb les que obrin en poder de l'Administració.
Quan es requereixi l’aclariment o justificació d’alguna dada relativa a la declaració o
autoliquidació presentada, sempre que no faci referència al desenvolupament
d’activitats econòmiques.
Quan s’apreciï una aplicació indeguda de la normativa que resulti patent de la mateixa
declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb la mateixa.
Aquest procediment es podrà iniciar mitjançant la notificació de la proposta de
liquidació quan l’Ajuntament disposi de les dades suficients per a formular-la, i, en
altres casos, mitjançant requeriment de l’Administració per què l’obligat tributari
aclareixi o justifiqui les discrepàncies observades o les dades relatives a la seva
declaració o autoliquidació.
El procediment de verificació de dades finalitzarà d’alguna de les següents formes:
Per resolució en la que s’indiqui que no procedeix la pràctica de liquidació provisional o
en la qual es corregeixin els defectes observats.
Per liquidació provisional, que haurà d’ésser en tot cas motivada amb referència
succinta als fets i fonaments de dret que s’hagin tingut en compte a la mateixa.
Per la subsanació, aclariment o justificació de la discrepància de la dada objecte del
requeriment per part de l’obligat tributari, fent constar aquestes circumstàncies en
diligència.
Per caducitat, una vegada transcorregut el termini regulat en l’article 104 de la LGT
sense haver-se notificat liquidació provisional, sens perjudici que l’Ajuntament
municipal també pugui iniciar de nou aquest procediment dins del termini de
prescripció.
Per l’inici d’un procediment de comprovació de verificació de dades.
La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l’objecte de la mateixa.
Article 17. Procediment de comprovació de valors
L’Administració tributària municipal podrà procedir a la comprovació del valor de les
rendes, productes, béns i altres elements determinants de l’obligació tributària d’acord
amb els mitjans assenyalats en l’article 57è de la LGT. Els interessats podran promoure
la taxació pericial contradictòria, en correcció d’aquests mitjans de comprovació fiscal
de valors, en la forma establerta en l’article 135è de la LGT.
Article 18. Procediment de comprovació limitada
En aquest procediment, l’Administració únicament podrà realitzar les actuacions
següents de comprovació:
Examen de les dades consignades pels obligats tributaris en les seves declaracions i dels
justificants presentats o que es requereixin.
Examen de les dades i antecedents en poder de l’Ajuntament que posin de manifest la
realització del fet imposable o del pressupòsit d’una obligació tributària, o l’existència
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d’elements determinants d’aquesta obligació no declarats o diferents dels declarats per
l’obligat tributari.
Examen dels llibres, registres i altres documents exigits per la normativa tributària o
qualsevol altre de caràcter oficial, amb excepció de la comptabilitat mercantil, com
també de les factures o documents justificatius de les operacions incloses en els
esmentats llibres, registres i documents.
Requeriments a tercers per tal que aportin la informació que estan obligats a
subministrar, excepte informació sobre moviments financers.
Les actuacions de comprovació limitada s’iniciaran d’ofici per acord de l’òrgan
competent.
L’inici de les actuacions de comprovació limitada s’haurà de notificar als obligats
tributaris mitjançant comunicació que haurà d’expressar la seva naturalesa i abast i els
informarà dels seus drets i obligacions en el decurs d’aquestes actuacions.
Quan les dades en poder de l’Ajuntament siguin suficients per formular la proposta de
liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d’aquesta proposta.
El procediment de comprovació limitada finalitzarà:
Per resolució expressa que inclourà la liquidació provisional o, en el seu cas,
manifestació expressa de la improcedència de regularitzar la situació tributària com a
conseqüència de la comprovació realitzada. L’Administració no podrà efectuar una
nova regularització en relació amb el mateix objecte comprovat, excepte quan en un
procediment de comprovació limitada o d’inspecció posterior es descobreixin fets o
circumstàncies noves que resultin d’actuacions distintes de les realitzades i
especificades en la resolució.
Per caducitat, transcorregut el termini de sis mesos des de l’inici sense notificació de la
resolució expressa. En aquest cas, l’Administració podrà iniciar novament aquest
procediment dintre del termini de prescripció.
Per l’inici d’un procediment inspector que inclogui l’objecte de la comprovació
limitada.

Article 19. Padrons
Les exaccions que recaiguin sobre fets imposables amb venciment periòdic, es
liquidaran per padrons, exceptuant les noves altes i variacions, prèvies a la inclusió en
padró, que es farà mitjançant liquidació individualitzada, sempre que no s’hagi establert
el procediment d’autoliquidació.
Els padrons es confeccionaran anualment, o amb la periodicitat establerta en
l’ordenança fiscal de cada tribut, a partir del padró de l’exercici anterior, i s’hi
incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades en
l’ordenança fiscal corresponent, així com la resta d’incidències que fossin conegudes
per l’Ajuntament.
Els padrons s’aprovaran per resolució de l’Alcaldia i s’exposaran al públic el periode
d’un mes, a comptar des de quinze dies abans de l’inici dels respectius períodes de
cobrament, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
web municipal produint els efectes de notificació col·lectiva de les liquidacions.
Els obligats tributaris podran examinar les dades contingudes en els padrons en el
termini de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'edicte de
notificació col·lectiva de les liquidacions i podran presentar, si s’escau, el corresponent
recurs de reposició en el termini d’un mes a partir del dia següent a la finalització del
període d’exposició pública.
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Un cop notificada l’alta en el padró corresponent, les successives liquidacions
tributaries es notificaran col·lectivament mitjançant edictes.
Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la Llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article
102 de la LGT.
Article 20. Calendari fiscal
El calendari de cobrament dels tributs de venciment periòdic serà, aprovat per resolució
de l’Alcaldia i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
web municipal.
Als efectes establerts per l’article 24 del Reglament general de recaptació, l’anunci del
calendari fiscal contindrà el termini d’ingrés, les modalitats de pagament, els llocs, dies
i hores d’ingrés i l’advertiment que, un cop finalitzat el termini d’ingrés, els deutes
seran exigits per la via de constrenyiment, amb exigència dels recàrrecs i interessos que
procedeixin.
Article 21. Declaracions
L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que
originen l'acreditament dels tributs municipals. Sense perjudici d’això, els subjectes
passius estan obligats a presentar les declaracions previstes en la normativa de cada
tribut.
La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen
pel procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que
l’interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració.
La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu,
conforme el que estableix l’article 192 de la LGT.
Article 22. Autoliquidacions
L’autoliquidació és una declaració en la qual l’obligat tributari, a més de comunicar a
l’Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut
informatiu, realitza per si mateix les operacions de qualificació i quantificació
necessàries, incloses, amb caràcter provisional, les bonificacions que s’escaiguin, per a
determinar i ingressar l’import del deute tributari o, si s'escau, determinar la quantitat
que resulti a retornar o a compensar.
En les ordenances específiques de cada tribut podrà establir-se el règim
d'autoliquidació. El model d'autoliquidació serà facilitat per l'Ajuntament, al qual
s'acompanyaran els documents establerts per a la realització de les oportunes
comprovacions.
Els obligats tributaris vindran obligats a presentar l’autoliquidació i a ingressar el seu
import en els terminis establerts en la normativa de cada tribut.
L’autoliquidació presentada per l’obligat tributari podrà ser objecte de verificació i
comprovació. L’Administració girarà, si escau, una liquidació complementària d’acord
amb les dades consignades en la declaració, els documents que l'acompanyen i els
antecedents que li constin.
En cas que el subjecte passiu hagi incorregut en una infracció tributària, s’instruirà
l'expedient sancionador corresponent. Les autoliquidacions presentades fora de termini
es regiran segons allò que estableix l'article 16 d’aquesta ordenança.
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En cas que el contribuent, mitjançant l'autoliquidació, hagi ingressat una quota superior
a la que escaigui, l'Ajuntament procedirà a la devolució d'ingressos indeguts.
En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l'ordenança particular estableixi el
contrari, el pagament de l'autoliquidació comportarà l'alta en el registre, el padró o la
matrícula corresponent, i tindrà els efectes de notificació.
Article 23. Recàrrecs d’extemporaneïtat
Si la presentació de la declaració o autoliquidació s’efectua, sense requeriment previ de
l’administració, dins dels 3, 6 o 12 mesos següents a la finalització del termini establert
per a la seva presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec del 5, 10 o 15 per cent
respectivament, sobre l’import a ingressar resultant de l’autoliquidació o sobre l’import
de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies, amb exclusió de les sancions
que haguessin pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la presentació de la
declaració o autoliquidació.
Si la presentació de la declaració o autoliquidació s’efectua després dels 12 mesos
següents al venciment del termini legal per a fer-ho el recàrrec serà del 20 per cent i
s’exigiran interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini
dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al
moment en què la declaració o autoliquidació s’hagi presentat.
La manca d’ingrés en els terminis establerts en la normativa reguladora del tribut del
deute tributari que resultaria de l’autoliquidació constitueix una infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la LGT, que es qualificarà i sancionarà, segons disposa
l’esmentat article.
La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugi practicar la liquidació d’aquest impost constitueix una
infracció tributària tipificada a l’article 192 de la LGT, que es qualificarà i sancionarà,
segons disposa l’esmentat article.
Article 24. Liquidacions tributàries
En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions tributàries quan, no havent-se
establert l'autoliquidació, per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que
puguin originar l’obligació de contribuir o s’hagin produït modificacions en els
elements essencials del tribut, en el cas de tributs de venciment periòdic, o quan
l’Ajuntament tingui coneixement de l'existència del fet imposable, en el cas de tributs
de venciment no periòdic.
En el cas que, havent-se establert el sistema d’autoliquidació, no es presenti la
reglamentària declaració en el termini previst, o les dades declarades siguin incorrectes,
procedirà practicar liquidació d’ofici.
Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Ajuntament
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal
que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions, podrà
practicar-se liquidació provisional.
Quan sobre un mateix fet imposable pugui recaure l’exacció de diferents tributs, es
podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant una liquidació única, en la
que constaran separadament els diferents conceptes que inclogui.
Les liquidacions tributaries a què es refereixen els punts anteriors tindran caràcter
provisional en tant no siguin comprovades mitjançant procediment inspector, les que la

11

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

normativa tributaria els hi atorgui aquest caràcter, o quan hagi transcorregut el termini
de 4 anys.
Article 25. Beneficis fiscals
No es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels
Tractats Internacionals, així com els establerts en aquestes ordenances fiscals.
La concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions s’ajustarà a la
normativa específica de cada tribut, sense que en cap cas pugui admetre’s l’analogia per
a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de les exempcions o
bonificacions.
Tret de previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter
pregat, motiu pel qual aquests hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a
l’Alcalde, que haurà d’acompanyar-se de la fonamentació que el sol·licitant consideri
suficient.
Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals no tenir deutes en
període executiu.
Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per
la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada
tingui lloc el meritament del tribut, amb posterioritat a la data de sol.licitud del
benefici fiscal. No obstant això, quan el benefici hagi estat sol·licitat abans de què la
liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà concedir-se sempre que en la data de
meritament del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.
La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud es produirà:
En el cas dels rebuts de cobrament periòdic per padró, quan transcorri el termini indicat
en l’article 19 per a la interposició del recurs de reposició.
En el cas de les liquidacions tributaries, quan no s’hagin impugnat mitjançant recurs de
reposició en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la seva notificació.
En cas d’autoliquidacions, fins un mes després de la finalització del termini de
presentació.
Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en el moment
de practicar la liquidació, sempre que l’Ajuntament disposi de la informació
acreditativa dels requisits exigits per a gaudir-ne.
Els beneficis fiscals concedits a l´empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i
que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la
seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
l’ordenança fiscal que resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació i, en tot cas,
el subjecte passiu reuneixi els requisits que s’estableixin per al seu gaudiment en
l’ordenança que li sigui d’aplicació. La quantia i abast del benefici fiscal serà, per a
cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del
tribut per l’exercici que es tracti.
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Article 26. Recursos administratius
Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que
es reclama.
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El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes
comptat des de la data d’interposició.
Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a què fa referència l’article 26.4
de la LGT, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de resolució del
recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la LGT, i en paritat amb el que
preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmico-administratives.
Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a
la data de publicació de la seva aprovació definitiva.
Article 27. Revisió d’ofici
El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els
termes establerts a l’article 217 de la LGT.
El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se per acord
de l’òrgan que dictà l’acte o a instància de l’interessat.
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va
reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar.
Article 28. Declaració de lesivitat
En altres casos, diferents d’allò previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article
220 de la LGT, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si
els declara lesius per a l’interès públic.
La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.
Article 29. Revocació d'actes
L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que
infringeixen manifestament la Llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en
la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.
Article 30. Rectificació d’errades
Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que
es va dictar l'acte objecte de rectificació.
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el
servei competent formularà la proposta d'acord, que es notificarà a l’interessat, perquè
pugui formular al·legacions en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al
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de la notificació de la proposta. Quan la rectificació es realitzi en benefici dels
interessats, es podrà notificar directament la resolució del procediment.
CAPÍTOL III. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 31. Suspensió per interposició de recursos
La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a
la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què
serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de
demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en
què se sol·licita la suspensió.
No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs
podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:
Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.
Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
Si el motiu d’oposició es refereix a un acte censal d’un tribut de gestió compartida, no
se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense
perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal i aquesta afectés a
la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos indeguts.
Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període
voluntari.
Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar
el deute resultant, comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el
període de suspensió, i concedir termini per efectuar el pagament en període voluntari.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la
seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es
reiniciarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial.
Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del
deute tributari resulti quantificable. En aquest cas, l’import de la garantia només haurà
de cobrir el deute suspès.
Article 32. Altres supòsits de suspensió
Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini.
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Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan
l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència d'alguna de les circumstàncies següents:
Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i
judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del
procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns
peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el
contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.
Article 33. Garanties
La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute
tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que puguin
originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en el moment
en què se sol·licita la suspensió.
Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament
les següents:
Diner efectiu o valors públics.
Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
Per a deutes inferiors a 1.500 €, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents
de la localitat de reconeguda solvència.
Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest
cas haurà de ser valorada per la intervenció municipal.
En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
CAPÍTOL IV. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
Article 34. Inici i tramitació de l’expedient
Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute.
Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
Quan després d'haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.
La devolució, si s’escau, s’ordenarà mitjançant transferència bancària al compte bancari
designat per l’interessat.
Article 35. Reintegrament del cost de les garanties
Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o
judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat.
Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el
reintegrament que correspongui, seran les següents:
Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.
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Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
Cost de les garanties el reintegrament de les quals se sol·licita, adjuntant com
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats
de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament
percebudes per formalització i manteniment de l’aval.
Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament,
podent optar per transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les
dades identificatives de l’entitat de crèdit o bancària o compensació en els termes
previstos en el Reglament general de recaptació (RGR).
Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies.
Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per
l’interessat, se li haurà de concedir audiència. Vistes les possibles al·legacions i
comprovat que els beneficiaris no són deutors a la hisenda municipal per deutes en
període executiu, es dictarà el corresponent acord administratiu, a partir de la proposta
formulada pel tresorer/a municipal.
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del dret de
reintegrament, es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al
reintegrament reconegut al contribuent.
Als efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de
la següent forma:
En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte de
comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval,
acreditades fins als trenta dies següents a la notificació a l’interessat de la corresponent
resolució i sentència.
En les hipoteques i penyora per les despeses derivades de la intervenció de fedatari
públic, despeses registrals, impostos derivats directament de la constitució de la garantia
i, si s’escau, de la cancel·lació i les derivades de la taxació o valoració dels béns oferts
en garantia
En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable,
s’abonarà l’interès legal corresponent a les quantitats dipositades fins als trenta dies
següents a la notificació a l’interessat de la corresponent resolució o sentència.
Quan l’Ajuntament o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les
anteriors, s’admetrà el reembossament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes
acreditades en què s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització,
manteniment i cancel·lació.
L’interessat haurà d’acreditar, en tot cas, la realització efectiva del pagament de les
mateixes.
TITOL III. GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
CAPÍTOL I. MULTES DE CIRCULACIÓ
Article 36. Denúncies
En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de
presumptes infraccions als preceptes del RDL 339/1190, de 2 de març, que aprova la
Llei sobre tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat viaria i els seus reglaments
de desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb
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el quadre establert en la normativa sobre seguretat vial vigent en cada moment i
l’adaptació aprovada per l’Ajuntament.
Si fos possible, es notificarà a l’acte la denúnica al conductor, i es deixarà constància
d’aquest fet en l’expedient. Si no fos possible practicar la notificació per absència del
conductor o per altres circumstàncies, es notificarà la denúncia al titular del vehicle en
el domicili que l’interessat hagi expresament indicat i, en el seu defecte, en el que figuri
en els registres de conductors o vehicles, respectivament.
Les notificacions de les denúncies que no es lliurin en l'acte i les altres notificacions al
fets que doni lloc el procediment sancionador, es cursaran al domicili indicat en
l'anterior apartat i s'ajustaran al règim i requisits previstos en la Llei de Procediment
Administratiu
La publicació d’edictes en el BOP es realitzarà dues vegades al mes, en dies fixes,
circumstància que serà divulgada per al general coneixement. En els anuncis es faran
constar les dades personals imprescindibles per permetre la identificació de l’expedient
per part de l’interessat, que seran els següents:
Número de l’expedient
DNI, primer cognom i primera lletra del nom i segon cognom
Municipi de la infracció
Data de la denúncia
Tipus de sanció
Als interessats que així ho sol·licitin, se’ls notificarà per mitjans telemàtics. Així
mateix, als interessats que facilitin el seu telèfon mòbil, se’ls podrà trametre un missatge
comunicant les multes imposades per infraccions comeses amb vehicles que els
pertanyin.
Article 37. Al·legacions
En els termes previstos en la Llei de seguretat vial, els titulars de vehicles objecte de
denúncia podran formular al·legacions davant l’Alcalde/ssa-president/a.
Vistes les al·legacions presentades i els informes dels denunciants, quan siguin
preceptius, l’òrgan que ostenti la potestat sancionadora dictarà resolució que serà
notificada als interessats.
Article 38. Pagament de la multa
Les sancions de multa podran fer-se efectives amb la reducció prevista legalment
sobre la quantia corresponent que es trobi consignada correctament en el butlletí de
denúncia per l’agent o, en el seu defecte, en la notificació posterior de l’esmentada
denúncia, sempre que l’esmentat pagament sigui efectuat durant els 30 dies naturals
següents al de la notificació.
Les sancions fermes en via administrativa s’hauran de fer efectives en el termini de 15
dies a partir de la seva notificació.
Transcorregut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet
la multa, la seva exacció es portarà a terme pel període executiu amb aplicació dels
recàrrecs i interessos previstos en la LGT.
Article 39. Prescripció de la multa
El termini de prescripció de les infraccions serà de 3 mesos per a les infraccions lleus, 6
mesos per a les infraccions greus i 1 any per a les infraccions molt greus.
El termini de prescripció comença a comptar a partir del dia en què hagin estat comesos
els fets. La prescripció queda interrompuda per qualsevol acció administrativa de la qual
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tingui coneixement el denunciant o estigui adreçada a esbrinar la seva identitat o
domicili i es practiqui amb projecció externa a la dependència en què s’origini.
Article 40. Resolució de recursos en via administrativa
Contra les sancions imposades per l’Alcalde/ssa es podrà interposar recurs preceptiu de
reposició, davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la
seva notificació.
Si les sancions haguessin estat imposades per un regidor per delegació de l’Alcalde/ssa,
les resolucions sancionadores podran ser recorregudes davant l’òrgan delegant.
Contra la providència de constrenyiment dictada pel Tresorer/a es pot interposar recurs
de reposició en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la recepció de la
notificació.
Transcorregut el termini d’un mes des de la interposició del recurs sense que hi hagi
resolució expressa, en podrà entendre desestimat i restarà expedita la via contenciosa
administrativa.
Es desestimarà el recurs quan les al·legacions de l’interessat no siguin coincidents amb
algun dels motius taxats reglamentàriament per impugnar el procediment de
constrenyiment, sempre que no hi hagi indicis racionals de nul·litat del procediment.
No obstant allò previst en el punt anterior, amb la finalitat de respectar el principi de
personalitat de la infracció previst a l’article 72.1 de la Llei de seguretat viaria,
s’estimarà el recurs quan concorrin algunes de les següents circumstàncies:
Quan l’interessat que figuri com a titular en el Registre de trànsit al·legui que no era el
conductor en el moment de la infracció i acrediti haver presentat a Tràfic, amb una data
anterior, la corresponent declaració degudament tramitada de canvi de propietari.
Quan de les al·legacions i proves aportades per l’interessat i de les dades reflectides en
el butlletí de denúncia en poder de l’Ajuntament, es desprengui de forma clara
l’existència d’una errada en la identificació del vehicle amb què es va cometre la
infracció.
CAPÍTOL II. ALTRES CRÈDITS
Article 41. Altres crèdits no tributaris
A més de les multes de circulació, que es regulen en els capítol I d’aquesta secció,
l’Ajuntament és titular d’altres crèdits de Dret públic.
Per al cobrament d’aquests crèdits, l’Ajuntament ostenta les prerrogatives establertes
legalment i el podrà aplicar el procediment recaptatori fixat en el Reglament General de
Recaptació; tot això en virtut d’allò previst en l’article 2.2 del Reial decret legisl·latiu
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
relació amb el que disposa la Llei general pressupostària, per a la realització dels drets
de la hisenda pública.
La recaptació dels ingressos de dret públic no tributaris es realitzarà segons allò previst
en el Reglament general de recaptació, llevat que la normativa particular de l’ingrés
reguli de forma diferent els terminis de pagament o altres aspectes del procediment. En
aquest cas, les actuacions de l’òrgan recaptatori s’ajustaran a allò previst en les
esmentades normes.
El pagament d’aquests ingressos es podrà realitzar en els llocs i terminis indicats en la
notificació de la liquidació.

18

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

El règim de recàrrecs i interessos aplicable en la recaptació dels ingressos de dret públic
no tributaris és comú al règim aplicat en la recaptació de tributs, llevat que la normativa
de gestió estableixi particularitats preceptives.
Contra els actes administratius d’aprovació de liquidacions per ingressos de dret públic
no tributaris es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia.
Article 42. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de
cooperació
Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística pel sistema de
cooperació estan obligats a suportar els costos d’urbanització, que l’Ajuntament
liquidarà mitjançant quotes d’urbanització, que si no són ingressades en període
voluntari, s’exigiran per la via de constrenyiment.
L’aprovació de les esmentades liquidacions correspon a L’Ajuntament, davant el qual es
poden formular els recursos procedents.
Els procediments d’execució i de constrenyiment es dirigiran contra els béns dels
propietaris que no haguessin complert les seves obligacions.
Si l’Associació de propietaris (contribuents) així ho sol·licita i l’Ajuntament ho
considera convenient, es podran exercir les facultats referides en el punt anterior a favor
de l’Associació i contra els propietaris que incompleixin els compromisos contrets amb
aquesta.
Quan el propietari del terreny al que s’exigeix el pagament d’una quota d’urbanització
manifesti la seva voluntat de satisfer el deute mitjançant el lliurament de la finca a favor
de l’entitat creditora, l’Ajuntament valorarà la conveniència de l’acceptació de la
parcel·la i, en el cas d’acceptació, finalitzarà el procediment executiu.
Article 43. Ingressos per altres actuacions urbanístiques
Quan de l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la
Junta de Compensació serà directament responsable davant l’Ajuntament de la
realització de les obres d’urbanització. La Junta podrà sol·licitar a l’Ajuntament que
realitzi la recaptació executiva, quan no hagin estat satisfetes les quotes en període
voluntari.
Contra la liquidació de les quotes exigibles per les juntes de compensació es podrà
interposar recurs administratiu davant l’Ajuntament.
En el supòsit que el propietari ofereixi el pagament en espècie, s’estarà a allò establert
en l’últim punt de l’article anterior.
Si haguessin estat constituïdes entitats de conservació urbanística, aquestes podran
sol·licitar a l’Ajuntament que la recaptació de les seves quotes s’exigeixin per la via de
constrenyiment.
Contra les liquidacions de quotes exigibles per les entitats de conservació urbanística, es
podrà interposar recurs d’alçada davant l’Ajuntament.
Article 44. Responsabilitats de particulars.
L’adjudicatari de la realització d’obres municipals que causi danys i perjudicis com a
conseqüència de la seva execució, o bé per demora en la seva conclusió, estarà obligat a
indemnitzar l’Ajuntament.
L’import de l’esmentada indemnització es restarà de la fiança definitiva que hagi
constituït el contractista i, si aquesta no cobreix la quantia de la responsabilitat,
s’exaccionarà per la via de constrenyiment la quantitat no coberta per la fiança.
El particular que causi danys en els béns d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva
reparació.
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Quan les circumstàncies del dany o del bé afectat així ho aconsellin, serà l’Ajuntament
que procedeixi a efectuar les obres de reparació, traslladant a l’autor del dany l’import
satisfet.
Si el pagament no es realitza en període voluntari, s’exigirà per la via de
constrenyiment.
Article 45. Reintegraments
Si l’Ajuntament concedeix una subvenció finalista l’aplicació de la qual no hagués estat
correctament justificada, s’exigirà l’acreditament del destí de la mateixa. Una vegada
verificada la indeguda aplicació, total o parcial, es requerirà el reintegrament de la suma
no destinada a la finalitat per a la qual fou concedida. Si l’esmentat reintegrament no
tingués lloc en el termini assenyalat, podrà ser exigit per la via de constrenyiment.
En el supòsit de la realització d’un pagament indegut, es requerirà el preceptor que
reintegri el seu import en el termini que s’assenyali. En cas d’incompliment, en
reintegrament s’exigirà per la via de constrenyiment.
TÍTOL IV. RECAPTACIÓ
CAPÍTOL I. NORMES COMUNES
Article 46. Òrgans de recaptació
La gestió recaptadora de l’Ajuntament, tant en període voluntari com executiu,
correspon a la secció de Recaptació, sota la prefectura del tresorer/a municipal; sens
perjudici de les delegacions efectuades o que es puguin efectuar a l’organisme autònom
de la Diputació de Girona XALOC o al Registre de la Propietat de Figueres, en aquest
darrer cas, pel que fa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

Article 47. Entitats col·laboradores
Podran actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries i
caixes d’estalvi autoritzades per l’Ajuntament, amb els requisits i procediment establerts
en el reglament general de recaptació.
Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació seran
les següents:
Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de
pagament de crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per
l’Ajuntament i el pagament tingui lloc en les dates establertes en aquest.
Les entitats bancàries situaran en comptes restringits de titularitat municipal els fons
procedents de la recaptació realitzada.
Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de
pagament i transmissió diària pel mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la
recaptació efectuada durant aquell dia.
Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis reguladors.
Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar les seves actuacions a les
directrius contingudes a l’acord d’autorització, el qual podrà determinar la forma i
condicions de prestació del servei.
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Article 48. Període de recaptació
El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants de liquidacions de
notificació individualitzada serà l’establert en l’article 62.2 de la LGT.
El període de cobrament establert pels tributs a liquidar mitjançant padró és el que
s’especifica a l’article 20 d’aquesta ordenança.
En cas de deutes per conceptes no tributaris, el termini regulat en l’apartat anterior
s’aplicarà sense perjudici dels terminis específics que puguin tenir establerts per les
normes en base a les quals s’exigeixin.
El termini d’ingrés en període voluntari de deutes resultants d’una autoliquidació serà el
que estableixi la normativa de cada tribut.
Al venciment dels terminis esmentats, pels deutes no satisfets s’iniciarà el període
executiu, la qual cosa determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la LGT i, si s’escau, de les
costes del procediment de constrenyiment.
Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes no satisfets s’efectuarà pel
procediment de constrenyiment, el qual s’iniciarà mitjançant la notificació de la
providència de constrenyiment.
Article 49. Lloc de pagament
L'ingrés dels deutes s'efectuarà, segons correspongui, en les oficines de la recaptació
municipal, en les caixes dels òrgans gestors i altres entitats autoritzades o en comptes
restringits oberts a favor de l’Ajuntament en entitats col·laboradores.
Article 50. Mitjans de pagament
El pagament dels deutes tributaris en efectiu es farà per alguns dels mitjans següents:
Diner de curs legal.
Gir postal o telegràfic.
Xec nominatiu a favor de l’Ajuntament, creuat i conformat o certificat per l’entitat
financera.
Targeta de crèdit o de dèbit, sempre que la targeta a utilitzar es trobi entre les admeses
en cada moment per l’Ajuntament o entitats financeres.
Domiciliació bancària.
Transferència bancària als comptes oberts amb aquesta finalitat, únicament en els
supòsits prèviament autoritzats per l’Ajuntament.
Per internet.
El pagament per internet es farà amb targeta de crèdit o de dèbit, sense perjudici que
l’Ajuntament estableixi les condicions d’ús d’altres mitjans de pagament per via
telemàtica, en la mesura que el desenvolupament tecnològic ho permeti.
Els pagaments que s’hagin d’efectuar a través de les entitats col·laboradores en la
recaptació s’efectuaran en diner de curs legal o altres mitjans habituals en el tràfic
bancari a discreció i risc de l’entitat. En cap cas aniran a càrrec de l’Ajuntament les
despeses que es puguin ocasionar per la utilització de mitjans de pagament diferents del
diner de curs legal.
Article 51. Domiciliacions
Amb caràcter general, la domiciliació bancària serà la forma normal de pagament dels
tributs municipals de venciment periòdic.
La domiciliació s’ajustarà als següents requisits:
21

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

L’obligat al pagament podrà ordenar la domiciliació de rebuts en el compte del que és
titular o en el compte d’un altre titular que, no essent l’obligat, autoritzi el pagament.
Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins al dia anterior a la data
d’aprovació del padró. Finalitzat aquest període la domiciliació produirà efectes a partir
de l’exercici següent.
La domiciliació es podrà sol·licitar, modificar o anul·lar, omplint el corresponent
imprès:
A les oficines municipals o a les entitats col·laboradores amb la recaptació municipal.
Per fax al núm. 972 528460
Per correu electrònic: recaptacio@llers.cat
Els càrrecs dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats es realitzarà en les dates
assenyalades en el calendari de cobrament.
L’ordre de domiciliació bancària s’entendrà vàlida per període indefinit mentre no sigui
anul·lada per l’interessat o rebutjada per l’entitat de crèdit.
Els pagaments s’entendran realitzats en la data de càrrega en el compte de la
domiciliació, considerant-se justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de crèdit on
es trobi domiciliat el pagament.
Si el contribuent considera que el càrrec és indegut i sol·licita la seva retrocessió, es
resoldrà la reclamació amb la màxima agilitat, i, en el cas que s’escaigui, es procedirà a
la devolució en el termini més breu possible.
Quan per motius no imputables a l’obligat al pagament no es realitzi el càrrec en compte
dels rebuts domiciliats o es realitzi fora de termini, no s’exigiran ni recàrrec, ni
interessos de demora.
L’Ajuntament procedirà a la recaptació dels rebuts domiciliats impagats per la via de
constrenyiment. L’impagament reiterat dels rebuts domiciliats originarà la baixa de la
domiciliació.
Article 52. Justificants de pagament
Els justificants de pagament en efectiu seran, segons els casos:
Els rebuts.
Les cartes de pagament subscrites o validades per la Recaptació municipal o altres
òrgans competents o per les entitats col·laboradores autoritzades per rebre el pagament.
Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
Qualsevol altre document al qual s’atorgui expressament el caràcter de justificant de
pagament per l’Ajuntament i, en particular, els determinats per la normativa reguladora
dels ingressos per via telemàtica.
Article 53. Notificacions
La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la LGT, la normativa de
desenvolupament i, supletòriament, la LRJPAC.
Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de resultar
infructuosos dos intents de lliurament personal, es deixarà a la bústia avis, perquè
l’interessat passi per la llista de Correus o a les oficines municipals a recollir la
notificació durant el termini de set dies naturals.
Quan la notificació no hagi estat rebuda personalment, se citarà a l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí
Oficial de la Província i en la web municipal. En la publicació constarà la relació de
notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc
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i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la compareixença es
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci al BOP. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués
comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini per comparèixer.
En el supòsit que la notificació es faci mitjançant publicació d’anunci de notificació per
compareixença, la referència que l’article 112 de la LGT fa a l’Administració tributària
corresponent a l’últim domicili fiscal conegut, s’entendrà feta al tauler d’edictes de
l’Ajuntament de l’últim domicili conegut del notificat, d’acord amb el que disposa
l’article 59.4 de la LRJPAC.
Article 54. Domicili fiscal
Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal,
als efectes municipals, el domicili serà:
Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. Tanmateix, quan les
persones físiques desenvolupin principalment activitats econòmiques es podrà
considerar com domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió
administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades.
Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix
l’article 35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en ell
estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus
negocis. En altre cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o
direcció.
Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b).
Els obligats tributaris estan obligats a declarar el seu domicili fiscal i el canvi del mateix
a l’Ajuntament, així com a posar de manifest les incorreccions que poguessin observar
en les comunicacions dirigides des de l’Ajuntament. Mitjançant la compareixença a les
oficines de l’Ajuntament, també podrà designar un altre domicili, propi o del seu
representant, amb la finalitat de rebre-hi les notificacions administratives.
Per facilitar la màxima eficàcia en la distribució de les notificacions administratives, el
servei de Gestió tributaria efectuarà comprovacions massives i singulars en les
variacions declarades en el padró d’habitants, així com en les dades declarades pel
subjecte passiu davant l’Administració Tributària Estatal.
Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament abans del primer
acreditament del tribut posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 55. Obligació de pagament
El fet imposable és el pressupòsit que fixa la LRHL, per configurar cada tribut o preu
públic i la realització del qual origina el naixement de l'obligació tributària.
En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts
Els successors
Els infractors, per les sancions pecuniàries.
Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:
Els responsables solidaris
Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
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Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells.
Article 56. Responsables solidaris i subsidiaris
En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les Lleis, quan hagi
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet
el deute, se'n podrà reclamar el pagament als responsables solidaris.
Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la LGT, en
proporció a les seves respectives participacions.
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent,
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les
següents persones i entitats:
Les que siguin causats o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la
garantia, col·laborin o consenteixin en l’aixecament dels béns o drets embargats o
d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia.
Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la
notificació de l’embargament, col·laborin o consenteixin en l’aixecament d’aquests.
Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per
al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de
pagament.
Els adquirents de béns afectes per Llei al pagament del deute tributari.
La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst
a la LGT.
Article 57. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària
La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa.
Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat al venciment del període
voluntari de pagament, es podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop
transcorregut l’esmentat període.
En altres casos, diferents dels referits a l’apartat anterior, en què procedeixi la
declaració de responsabilitat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el
cap de la secció de recaptació tramitarà el corresponent expedient per a l’exigència de
responsabilitat solidària. Es notificarà al responsable l’inici del període d’audiència, per
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quinze dies, previ a la derivació de responsabilitat, a fi que els interessats puguin
al·legar i presentar les proves que estimin pertinents.
Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el deute no ha estat satisfet, es
proposarà a l’alcalde/ssa-president/a que dicti acte administratiu de derivació de
responsabilitat, en el qual se’n determinarà l’abast. Aquest acte serà notificat al
responsable amb l’expressió de:
Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de
fet habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest pressupost.
Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el qual
haguessin de presentar-se i termini per interposar-los.
Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import exigit al responsable.
Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que
preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només podrà revisar-se
l’import de l’obligació del responsable.
Article 58. Successors en els deutes tributaris
A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a
l’adquisició de l’herència. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort
del causant, encara que no estiguin liquidats. No es transmetran les sancions.
Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:
Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la
personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol
supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.
Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la LGT, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites
entitats.
Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins al
límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Article 59. Procediment de recaptació davant als successors
Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació
continuarà amb els seus hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la
constància de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del
pagament del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver
fet ús del dret de deliberar, se suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri
el termini concedit per això, durant el qual podrà sol·licitar de l’Ajuntament la relació
dels deutes tributaris pendents del causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el
procediment de recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se
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contra els béns i drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre les actuacions amb qui
ostenti la seva administració o representació.
Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb
els seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat
jurídica.
Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els
destinataris dels seus béns i drets. L’Ajuntament podrà adreçar-se contra qualsevol dels
socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquells, simultània o
successivament, per requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents.
Article 60. Situació d’insolvència.
Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de
recaptació perquè els deutors i els responsables, si n'hi ha, resulten insolvents i declarats
fallits.
A l’expedient s'ha de justificar la inexistència de béns o drets embargables o realitzables
dels deutors principals i dels responsables solidaris.
Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables solidaris,
s’investigarà l'existència de responsables subsidiaris. Si no hi ha responsables
subsidiaris, o si aquests responsables resulten fallits, el crèdit serà declarat incobrable
per l'alcalde/ssa.
La declaració de crèdit incobrable no produeix immediatament l'extinció del deute, sinó
exclusivament la baixa provisional en els crèdits corresponents.
La declaració de deutors fallits, en cas de persones físiques o jurídiques inscrites en el
Registre Mercantil, serà comunicada mitjançant una ordre de anotació al Registre a
l’efecte d'allò que estableix l'article 62è del Reglament general de recaptació. Aquest
Registre quedarà obligat a comunicar a l'Ajuntament qualsevol acte relatiu a l'entitat
deutora que sigui presentat a inscripció, a fi i efecte de fer possible la rehabilitació dels
crèdits declarats incobrables.
Si un deutor ha estat declarat fallit i no hi ha altres obligats que hagin de respondre del
deute, els crèdits que contra aquest deutor tinguin venciment posterior a la corresponent
declaració es consideraran vençuts i seran donats de baixa de la comptabilitat, per
referència a la declaració esmentada.
L’Ajuntament vigilarà per detectar la possible solvència sobrevinguda dels obligats al
pagament declarats fallits. En el cas que sobrevingui aquesta circumstància, i si no hi ha
prescripció dels deutes, es procedirà a la rehabilitació dels crèdits no cobrats. Per tant,
es tornarà a obrir el procediment de constrenyiment i es practicarà una nova liquidació
dels crèdits donats de baixa, a fi i efecte que siguin emesos els títols executius
corresponents en la mateixa situació de cobrament en què es trobaven en el moment de
fer la declaració de fallida.
L'Alcaldia, d'acord amb criteris d'eficiència en la utilització dels recursos disponibles,
podrà determinar les actuacions concretes que s'hauran de tenir en compte per tal de
justificar la declaració de crèdit incobrable, i disposarà la no liquidació o, si escau,
l’anul·lació i baixa en la comptabilitat de les liquidacions, en consideració al seu origen
i naturalesa i quan resultin de deutes inferiors a la quantitat que s'estimi i fixi insuficient
per a la cobertura del cost de l'exacció i recaptació. En qualsevol cas, no s’emetran
liquidacions amb una quota tributària inferior a 6 €, excepte en els supòsits de liquidació
d’interessos de demora, així com de tots aquells ingressos que se satisfan de forma
simultània a la sol·licitud del servei.
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Article 61. Recàrrecs i interessos de demora
En aquells casos que s’hagin produït errors imputables a l’Ajuntament, en el tractament
de les domiciliacions bancàries, manteniment d’adreces fiscals, defectes de notificació
dels deutes, errors materials en l’expedició de liquidacions, transferències efectuades
dins el termini de pagament voluntari i aquells rebuts que s’hagin inclòs erròniament en
via de constrenyiment, l’oficina de recaptació cobrarà els rebuts pendents sense
recàrrecs ni interessos de demora.
L’oficina de recaptació comunicarà cada mes al tresorer/a municipal una relació dels
rebuts cobrats sense recàrrec i interessos, que haurà de ser aprovada per l'Alcaldia.

CAPÍTOL II. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES
Article 62. Competència i terminis
Es podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tributaris i demés de naturalesa
pública, incloses les autoliquidacions, la titularitat de les quals correspongui a
l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la LGT.
Un cop liquidat i notificat el deute, l'Ajuntament en pot ajornar o fraccionar el
pagament, fins al termini màxim de cinc anys, després de la petició prèvia dels obligats,
quan la seva situació economico-financera els impedeixi transitòriament fer el pagament
dels seus deutes.
En aquells casos on no es requereixi garantia la norma general serà la modalitat de
fraccionament i no la d’ajornament.
En tot cas, les quantitats el pagament de les quals s'ajorni o fraccioni acreditaran
l'interès de demora. Això no obstant, quan es garanteixi el deute en la seva totalitat
mitjançant un aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o
mitjançant un certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà
l’interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.
La concessió d’ajornaments i fraccionaments correspon a l’alcalde/ssa.
Els criteris generals de concessió són els següents:
Els deutes d’import inferior a 1.500,00 €, es podran fraccionar per un termini màxim de
6 mesos.
Els deutes d’import comprès entre 1.500,01 € i 6.000,00 €, es podran fraccionar per un
termini màxim de 12 mesos.
Els deutes d’import superior a 6.000,00 € es podran fraccionar fins a un màxim de 18
mesos.
Només excepcionalment, es concedirà aplaçament o fraccionament de deutes per
imports inferiors a 200 €, o per períodes més llargs que els enumerats en el punt
anterior. Tanmateix, les quotes de fracció resultants hauran de ser d’un mínim de 30 €.
En el cas de concessió, les fraccions es periodificaran en quotes mensuals o trimestrals
idèntiques, coincidint els venciments de les dates de pagament amb el dia 5 de cada
mes.
Article 63. Sol·licitud
Les sol·licituds hauran de ser presentades dins dels terminis següents:
Deutes en període de cobrament voluntari, abans de la finalització del període voluntari
fixat per cadascun d’aquests.
Deutes en via executiva, en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels béns
embargats.
Les sol·licituds contindran necessàriament les dades següents:
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Nom i cognom o raó social o denominació, NIF i domicili de l’obligat al pagament, i, en
el seu cas, de la persona que el representi, així com l’escriptura de constitució en el cas
de persones jurídiques.
Identificació del deute per al qual sol·licita l’ajornament o fraccionament de pagament,
indicant-ne l’import, el concepte, la data de termini d’ingrés i la seva referència.
Proposta de períodes i imports de l’ajornament
Causes que motiven la sol·licitud de l’ajornament o fraccionament
Tipus de garantia que s’ofereix
Ordre de domiciliació bancària per efectuar el càrrec dels pagaments

Article 64. Garanties
El sol·licitant d’ajornament o fraccionament de deutes haurà de constituir a favor de
l’Ajuntament garantia en forma d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució, que cobreixi l’import del deute i els
interessos de demora, més un 25 % de la suma d’ambdues partides. En la sol·licitud
s'haurà d'adjuntar proposta d’aval o compromís de l'entitat avaladora.
Quan es justifiqui que no és possible obtenir aquest aval o certificat, l’administració
podrà, d’acord amb allò establert en l’article 82 de la LGT, admetre altres garanties que
consisteixin en hipoteca, prenda, fiança personal i solidaria o altres que s’estimin
suficients.
L’Ajuntament dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de garanties quan
l’import principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 6.000,00 euros, el termini
de fraccionament no excedeixi d’un any i el sol·licitant es trobi al corrent de pagament
d’altres obligacions davant l’Ajuntament.
Excepcionalment, en el supòsit que el contribuent demostri de forma fefaent una escassa
capacitat econòmica o solvència patrimonial, es podrà tramitar la sol·licitud sense
garanties. En aquests casos, el pagament de les quotes serà mensual. En aquest cas, el
sol·licitant haurà d’aportar:
Si es tracta d’una persona física, la declaració de l’impost sobre la renda de l’últim
exercici o l’acreditació de l’import del sou, pensió o rendiment d’activitats
professionals, en cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost.
Si es tracta d’una persona jurídica, la declaració de l’impost sobre societats de l’últim
exercici, així com l’escriptura de constitució de la societat i dades identificatives de
l’administrador de la societat.
En qualsevol cas, s’haurà de presentar la documentació que es requereixi per
l’administració municipal, així com l’autorització a l’Ajuntament per demanar
telemàticament a l’Agència tributària la certificació d’ingressos.
L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar, o, si
escau, la dispensa d’aquesta obligació.
La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dels dos mesos següents al de la
notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la
garantia, restarà sense efecte l’acord de concessió, i el deute s’exigirà immediatament
per la via de constrenyiment amb els seus interessos i els recàrrecs corresponents del
període executiu, sempre que hagi conclòs el període reglamentari d’ingrés. Si
l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de
constrenyiment.
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Article 65. Interessos per l’ajornament
Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, interessos de demora per tot el temps que
duri l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la
LGT i d’acord amb els següents criteris:
Ajornaments: es calcularà els interessos de demora sobre el deute ajornat pel temps
comprés entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit i el
seu import s'ingressarà conjuntament amb el deute ajornat.
Fraccionaments: es computaran els interessos acreditats per cada fracció des del
venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de
satisfer conjuntament amb aquesta fracció.
En ambdós casos si l'ajornament o fraccionament ha estat sol·licitat en període executiu
la base pel càlcul d'interessos no inclourà el recàrrec de constrenyiment.
Denegacions: es liquidaran interessos de demora pel període transcorregut des del
venciment fins la data del pagament.
Desistiments: en cas de desistiment realitzat un cop finalitzat el termini d'ingrés en
voluntària, es liquidaran interessos de demora des de la data d'acabament del període
voluntari fins la data de pagament. En cas de desistiment, un cop vençut el període
voluntari, sense fer efectiu l'import del deute, s'iniciarà el procediment executiu.
L’interès de demora serà l’interès legal del diner vigent en el període en què aquest
resulti exigible, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de pressupostos generals de
l’Estat estableixi un altre diferent. El tipus d’interès a aplicar serà el vigent en la data
d'inici de l'acreditament del deute, regularitzant-se, en el seu cas, pels fraccionaments o
ajornaments superiors a l’any, en el darrer ingrés.
Article 66. Efectes de la falta de pagament
En ajornaments sol·licitats en període voluntari, s'exigirà per via de constrenyiment el
deute ajornat i els interessos de demora amb el corresponent recàrrec. En cas de no ferse el pagament s'executarà la garantia. En cas d’inexistència o insuficiència de fiança, es
continuarà el procediment de constrenyiment. En ajornaments sol·licitats en període
executiu, es procedirà a l'execució de la garantia i en cas de no existir o fos insuficient
se seguirà procediment de constrenyiment.
En fraccionaments sol·licitats en període voluntari s'expedirà certificació de descobert
per la fracció no pagada i els seus interessos En cas de no pagar la certificació
esmentada dins dels terminis establerts es consideraran per vençudes les fraccions
pendents que s'exigiran per procediment de constrenyiment. En fraccionaments
sol·licitats en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment per
l'exacció de la totalitat del deute pendent. En cas d'existir garantia s'executarà.
TÍTOL V. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
Article 67. Funcions de la inspecció de tributs
Constitueix la Inspecció de tributs la funció de comprovar la situació tributària dels
diferents subjectes passius i demés obligats tributaris, amb la finalitat de verificar
l’exacte compliment de les seves obligacions i deures amb la hisenda municipal,
procedint en el seu cas, a la regularització corresponent. Així mateix, la Inspecció de
tributs podrà tenir encomanades altres funcions de gestió tributària.
Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció tributària municipal i els documents
en els quals es formalitzin es regiran, de conformitat amb el que preveuen els articles 11
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i 12 de la LRHL, per la LGT, i disposicions que la complementin i desenvolupin, entre
altres, el Reial decret 939/1986, de 25 d’abril, que aprova el Reglament General de la
Inspecció dels Tributs, per les normes reguladores dels diferents tributs municipals i per
la present Ordenança.
Article 68. Règim de sancions
Per al règim d'infraccions i sancions s'estarà al que disposa la LGT i les disposicions
que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIONS FINALS
Article 69. Adaptació d’aquestes ordenances per modificacions legislatives.
Aquesta Ordenança fiscal general, així com la resta d’ordenances fiscals reguladores
dels tributs i preus públics municipals estan sotmeses a les modificacions que s’aprovin
per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i per la Llei que acompanyi als esmentats
pressupostos. Així mateix, els preceptes d’aquestes ordenances que per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent, i aquells què facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals de què
porten causa.
Article 70. Instruccions
Per resolució de l’alcalde/ssa es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores
d’aquesta ordenança i de les ordenances reguladores dels tributs i preus públics
municipals, així com totes les instruccions que siguin necessàries per al seu
desenvolupament.
Article 71 . Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
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NÚM.

2

DE

CONTRIBUCIONS

Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableixen
les Contribucions especials.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a les Contribucions especials a aplicar en aquest municipi, d’acord amb allò
previst en els articles 28 al 37, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o
d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de
la realització d'obres públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis públics de
caràcter municipal.
Les contribucions especials es fonamentaran en la mera realització de les obres o en
l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva
exacció serà independent del fet que les unes o les altres siguin utilitzades efectivament
pels subjectes passius.
Tindran la consideració d’obres i serveis locals els indicats en l’article 29 de la LRHL.
Les contribucions especials són un tribut de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació només es podrà destinar a sufragar les despeses de l'obra o servei amb motiu
de les quals s’hagin exigit.
Article 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials les persones
físiques o jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant LGT) especialment
beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis
municipals que originen l'obligació de contribuir.
Als efectes d'allò que disposa l'apartat anterior es consideraran persones especialment
beneficiades les assenyalades per l’article 30.2 de la LRHL.
Les contribucions especials es gestionen a partir de la informació continguda en el
padró cadastral i, per tant, recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques
que hi figurin en aquest. Qualsevol modificació coneguda en el procés d’imposició i
liquidació de contribucions especials comportarà prèviament la modificació del padró
cadastral.
En els casos de règim de propietat horitzontal, es considerà com a subjecte passiu als
copropietaris, aplicant com a base de repartiment el coeficient de participació de
cadascuna de les entitats en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes
individuals.
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Article 4. Exempcions i bonificacions
En matèria de contribucions especials, només es reconeixeran els beneficis fiscals que
vinguin establerts per disposicions amb caire de Llei o per tractats o convenis
internacionals.
Aquelles persones que, en aplicació del que preveu l’apartat anterior, es considerin amb
dret a algun benefici fiscal ho faran constar davant l'Ajuntament amb menció expressa
del precepte en què considerin emparat el seu dret.
Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials, les quotes que
haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les
bonificacions no podran ser objecte de distribució entre la resta dels subjectes passius.
Article 5. Base imposable
La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90
per 100 del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per
l'establiment o ampliació dels serveis. L’esmentat cost està integrat pels conceptes
establerts en l’article 31.2 de la LRHL.
Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per
l’Ajuntament la quantia que resulti de restar a la xifra del cost total l’import de les
subvencions o auxilis que l’Ajuntament obtingui de l’estat o de qualsevol altre persona
o entitat pública o privada.
En l'acord d'ordenació, l’Ajuntament fixarà el percentatge del cost de l'obra o servei a
repartir entre els afectats que constituirà, en cada cas concret, la base imposable de les
contribucions especials. Aquest percentatge ponderarà la importància relativa de
l'interès públic i dels interessos dels particulars que concorrin en l'obra o servei de què
es tracti.
El cost total pressupostat de les obres o serveis té caràcter de mera previsió. Si el cost
resultés major o menor del previst, es prendrà el cost real a efectes de calcular les quotes
definitives corresponents.
Article 6. Quota Tributària
La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres o serveis, amb subjecció a les
regles establertes a l’article 32.1 de la LRHL.
En tota mena d’obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diversos trams o
seccions de l'obra o servei no li correspongui una anàloga diferència en el grau d'utilitat
o benefici pels interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en
conjunt als efectes del repartiment, i, en la seva conseqüència, per a la determinació de
les quotes individuals no s'atendrà únicament al cost especial del tram o secció que
immediatament afecti a cada contribuent.
En el cas que l'import total de les contribucions especials es reparteixi tenint en compte
els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via
pública no només les edificades en coincidència amb l’alineació exterior de l'illa, sinó
també les construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui la seva situació respecte de la
via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra. En conseqüència la
longitud de la façana s'amidarà, en aquests casos, per la del solar de la finca,
independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts,
de les zones de jardí o dels espais lliures i arrodonint aquesta mesura a fraccions de 0,5
metres lineals.
Quan dues façanes es trobin en un xamfrà o s'uneixin en corba, es considerarà als
efectes de l'amidament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o
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la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes
immediates.
En el cas que l'import de les contribucions especials es reparteixi tenint en compte el
volum edificable o el valor cadastral de la finca i aquesta finca tingui façanes que
limitin amb carrers situats fora de l’àmbit del projecte, el volum edificable o el valor
cadastral es reduirà establint un coeficient reductor que es calcularà proporcionalment
d’acord amb els metres lineals de façana de la finca que estiguin inclosos dins de
l’àmbit del projecte.
Article 7. Acreditament
Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s'hagin executat
o el servei hagi començat a prestar-se d’acord amb allò que disposa l’article 33 de la
LRHL.
Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior, un cop aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de fins a
un 50% de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per l'any
següent. No podrà exigir-se l’avançament d'una nova anualitat fins que no s’hagin
executat les obres per a les quals es va exigir el corresponent avançament.
Als efectes de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que
disposa l'article 3 de la present ordenança, es tindrà en compte el moment de
l’acreditament de les contribucions especials, encara que en l'acord concret d'ordenació
figuri com a subjecte passiu qui ho sigui en referència a la data de la seva aprovació i
que el mateix subjecte hagués anticipat el pagament de les quotes, segons es disposa al
segon paràgraf del present article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en
l'acord concret d'ordenació i li hagi estat notificat així, transmeti els drets sobre els béns
o les explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació de
l'esmentat acord i el del naixement de la acreditament, estarà obligada a donar compte a
l'Ajuntament de la transmissió efectuada, dins del termini d'un mes des de la data
d'aquesta, i si no ho fes, l’Ajuntament podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui
figurava com a subjecte passiu en tal expedient.
Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació
dels serveis, es procedirà a determinar els subjectes passius, la base, les quotes
individualitzades definitives, practicant les liquidacions que procedeixin i compensant
els avançaments que s'haguessin efectuat com a pagaments a compte. Aquesta
determinació definitiva serà realitzada per l’Ajuntament ajustant-se a les disposicions de
l'acord concret d'ordenació de les contribucions especials de què es tracti.
Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de la acreditament del tribut o bé excedissin de
la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la
pertinent devolució.
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials s’ha de fer
d’acord amb la manera, els terminis i les condicions que estableixi la Llei general
tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades
per al seu desenvolupament.
Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, l’Ajuntament en pot concedir, a
sol·licitud del contribuent, l’ajornament o el fraccionament per un termini màxim de
cinc anys, amb el compromís de garantir el pagament del deute tributari, que inclou
l’import de l’interès de demora de les quantitats ajornades o fraccionades, d’acord amb
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allò establert a l’ordenança fiscal general. En el cas que el termini de fraccionament
sigui inferior a un any no s’exigiran interessos de demora.
Article 8. Imposició i ordenació
L'exacció de les contribucions especials requerirà la prèvia adopció per l'Ajuntament de
l'acord d'imposició en cada cas concret.
L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei que
s'hagi de costejar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s'hagi
aprovat l'ordenació concreta d'aquestes.
L'acord d'ordenació es realitzarà simultàniament al d’imposició i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en la
resta de qüestions a la present ordenança de contribucions especials.
Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, determinades les
quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si
aquest o el seu domicili fossin coneguts, i, en cas contrari, per edictes. Els interessats
podran formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de la notificació expressa o l’exposició pública de l’edicte. El recurs podrà
versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que
hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
Article 9. Col·laboració ciutadana
Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en associacions
administratives de contribuents d’acord amb el procediment i requisits establerts en els
articles 36 i 37 de la LRHL.
Article 10. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2012 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en ordenança, s'aplicaran les normes que
regulin aquest tribut, la LGT, l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària, així com les normes i disposicions que les desenvolupin i complementin.
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ORDENANÇA GENERAL NÚM. 3 DELS PREUS PÚBLICS

Article 1. Fonament legal
A l'empara de l’article 126 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), mitjançant aquesta
ordenança s’estableix i regula l’aplicació de preus públics per a la prestació de serveis o
realització d’activitats en règim de dret públic.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable als preus públics en aquest municipi, d’acord amb allò previst en els articles
41 a 47, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Concepte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que s’han de
satisfer per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim de
Dret públic, sempre que no concorri cap de les circumstàncies previstes l'article 20.1.B
de la LRHL.
Article 3. Competències
El Ple determinarà els preus públics que siguin d’aplicació en el municipi de Llers.
Els acords de fixació i/o modificació dels preus públics serà publicat o notificat d’acord
amb l’àmbit d’incidència dels mateixos, fixant les condicions de publicitat el mateix
acord.
Els preus públics seran vigents a partir de l'endemà de la data en què s'acordi la fixació
o modificació de la seva quantia, llevat que en l'acord expressament es determini una
altra data.
Article 4. Establiment de preus públics
S’estableixen els preus públics per a la prestació de serveis o o realització de les
activitats següents:
- Activitat festa de la vellesa
Article 5. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics municipals les persones físiques o
jurídiques que sol.licitin o es beneficiïn dels serveis o activitats regulats per aquesta
ordenança.
Article 6. Quantia dels preus públics
Les quanties dels preus públics regulats en aquesta ordenança seran les fixades en les
tarifes que conté l’annex.
En la determinació de les quanties dels preus públics procedirà la repercussió de
l’impost sobre el valor afegit, quan aquests serveis tinguin una mínima entitat i d’acord
amb la normativa reguladora de l’impost.
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una
memòria econòmico-financera que justificarà la quantia i el grau de cobertura financera
dels costos derivats de la prestació dels serveis realització o realització de les activitats.
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Article 7. Gestió i recaptació
L’obligació de pagar el preu públic neix amb la prestació del servei o realització de
l’activitat.
Els preus publics es gestionaran per autoliquidació que presentarà l’obligat al pagament
en el moment de sol·licitar la prestació del servei o activitat. El servei no es realitzarà
sense que s’hagi acreditat el pagament de l’autoliquidació. Si una vegada verificada
l’autoliquidació, resultés incorrecta la determinació del deute, es practicarà la
corresponent liquidació, exigint o retornant, si s’escau, la quantitat procedent. En els
casos de serveis continuats el pagament es realitzarà mitjançant llistes de cobrament
dins dels primers 10 dies de cada mes.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preus, el servei o activitat no
es realitzi procedirà la devolució de l’import satisfet.
Els deutes per preus públics no satisfets en el venciment que els correspongui, seran
exigits pel procediment administratiu de constrenyiment.
Article 8. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2012 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.
ANNEX
QUANTIES DELS DE PREUS PÚBLICS
1.- ACTIVITAT FESTA DE LA VELLESA
1.1.- Dinar del Dia de la Festa de la Vellesa
Per cada comensal s’abonarà la quantia de 12,00 euros.
S’exceptua del pagament a les persones jubilades empadronades a Llers.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l’impost sobre activitats econòmiques.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a l’impost sobre activitats econòmiques a aplicar en aquest municipi, d’acord
amb allò previst en els articles 78 a 91, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquest impost, d’acord amb l’art. 78 de la LRHL, el mer
exercici en el terme municipal d'activitats empresarials, professionals o artístiques, es
realitzin o no en un determinat local, i encara que no es trobin especificades a les tarifes
de l'impost.
Es consideraran, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis.
Article 3. Exempcions i bonificacions
Gaudeixen d'exempció d'aquest impost les activitats econòmiques realitzades per tots
els subjectes passius indicats a l’article 82 de la LRHL.
S’aplicaran les bonificacions obligatòries que determina l’article 88.1 de la LRHL.
Article 4. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
(en endavant LGT) sempre que realitzin en el territori qualsevol de les activitats que
originen el fet imposable.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, d’acord amb els
preceptes establerts en la LRHL, el coeficient de ponderació prevists en l’article 6 de la
present ordenança i les bonificacions regulades en la Llei.
Article 6. Coeficients de ponderació i situació
D’acord amb l’article 86 de la LRHL, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes
de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de
l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
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Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

1,33
1,35
1,31

Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’apartat
anterior i atenent a la categoria fiscal de la via pública o situació física del local en què
es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients de situació següent:
Categoria
Coeficient
Primera, 1
1
Segona, 2
2
Tercera, 3
3
La classificació de carrers es correspon amb la que figura a l’annex de la present
ordenança fiscal.
Article 7. Període impositiu i acreditament de l'impost
El període impositiu coincideix amb l'any natural amb excepció de les declaracions
d'alta, que abastaran des de la data de començament de l'activitat fins a l'últim dia de
l'any natural.
L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu, és a dir, el dia 1 de gener i les
quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, la data de
començament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural. En aquest supòsit, les
quotes es calcularan proporcionalment al número de trimestres naturals que resten per a
finalitzar l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat.
Tanmateix i en el cas de baixa per cessament de l’exercici de l’activitat, les quotes es
prorratejaran per trimestres naturals, inclòs aquell en el que es produeixi el cessament.
A aquests efectes, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la
quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagués exercit l’activitat.
Article 8. Gestió i recaptació
L'impost es gestiona per padró que es confeccionarà a partir de la matrícula que formarà
anualment l'Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i estarà constituïda pels
censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i,
en el seu cas, recàrrec provincial.
Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant l’AEAT les corresponents
declaracions censals d’alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva inclusió
en la matricula, així com les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es
produeixin durant l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència als
efectes de la tributació per aquest impost i formalitzar-les en els termes i terminis que
reglamentàriament s'estableixin.
En els supòsits d'alta i variacions, es practicarà, a partir de les relacions tramitades per
l'AEAT, la corresponent liquidació per l’Ajuntament, que la notificarà al subjecte
passiu.
La liquidació i la recaptació, i també la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d'aquest impost, es durà a terme per part de l'Ajuntament i comprendrà les
funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions
conduents a la determinació del deute tributari, emissió dels instruments de cobrament,
resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s'interposin contra aquests actes i actuacions per a la informació i assistència del
contribuent referides a les matèries compreses en aquest paràgraf.
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La inspecció d'aquest impost es durà a terme, en tot cas, per part dels òrgans competents
de l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici de les fórmules de col·laboració
i/o delegació que s'estableixin amb l'Ajuntament de Llers i altres entitats o organismes
de l’Administració.
Aquest impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació, en els termes que
reglamentàriament s'estableixin.
Article 9. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2010 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.
ANNEX . Relació de carrers per categories
Nom via

CTRA. ALBANYA

Categoria

Nom via

Categoria

3

C.MORENETA

1

C. ALBERA

1

C. MORERES

1

CTRA. AVINYONET

1

C.MURALLA

1

C. BARREIROS

2

CRO MURALLA

1

C. CANIGO

1

CTRA NACIONAL II

2

PDA CASTELL

1

C. NOSTRA SRA. DEL ROURE 1

C. CASTELL

1

C. NOU

1

C. COSTA D'EN BLAI

1

C.ORIENT

1

C. EBRO

2

CAMI PLAÇA (DE LA)

1

C.EMPORDA

1

C. PEGASO

2

C.ESGLESIA

1

C. PONENT

1

C.ESTRET

1

C. PONS

1

C. HISPANO SUIZA

2

C.PUIG DE LES FORQUES

1

CAMI HORTS

1

C. PUIG ORIOL

1

CTRA. HOSTALETS

1

C. RAMAL

1

BDA. HOSTALETS

2

PLAÇA RAMAL

C. KARPETAN

2

CRO. RAMAL

C.LA FORSA

1

C. ROSALETA

1

C. LAYETAN

2

C. SALINES

1

C. LLAGOSTERA

1

C. SANT JORDI

1

CTRA LLERS

1

C. SANT QUIRZE

1

CRO LLISES

1

C. SANT SEBASTIÀ

1

C.LLISES

1

C. SERRES

1

C. MAJOR

1

C. TORT

1

PLAÇA MAJOR

1

C. TRAMONTANA

1

CRO MAS VIDAL

1

CTRA. VELLA

2

PLAÇA MAS VIDAL

1

CAMÍ VILABERTRAN

1

C.MAS VIDAL

1

DISSEMINATS

3

C. MOLINS

1
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 D’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix
l’impost sobre béns immobles.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a l’impost sobre béns immobles a aplicar en aquest municipi, d’acord amb allò
previst en els articles 60 a 77, ambdós inclosos, de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de l'impost sobre béns immobles és aquell que defineix l'article 61 de
la LRHL. Tenen la consideració de béns immobles urbans, rústics i de característiques
especials els definits amb aquest caràcter en les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària (en endavant LGT) que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui
constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Gaudiran d’exempció d'aquest impost els béns definits a l'article 62 de la LRHL.
Queden exempts, d’acord amb l’article 62.4 de l’esmentada Llei, els béns urbans, la
quota líquida dels quals resulti inferior a 5 € i els immobles rústics quina quota líquida
agrupada, amb les previsions de l’article 77.2 de la Llei, sigui inferior a 5 €.
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost, sempre que així se
sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, d’acord amb el que
preveu l’article 73 de la LRHL.
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran de complir els següents requisits:
Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció,
mitjançant la presentació dels estatuts de la societat i l’alta en la matrícula de l’impost
d’activitats econòmiques.
Acreditar que l’immoble objecte de bonificació no forma part de l’immobilitzat,
mitjançant certificació de l’administrador de la societat.
Presentar una còpia del rebut anual de l’IBI, així com del títol de propietat de l’immoble
pel qual se sol·licita la bonificació.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en el que s’iniciïn les obres, que s’haurà d’acreditar mitjançant
certificació del tècnic director de les obres, fins al posterior a la finalització de les
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mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
La concessió d’aquesta bonificació es farà per períodes anuals, que es podran perllongar
fins al màxim de 3 períodes impositius, sempre que el subjecte passiu acrediti que
s’estan realitzant obres d’urbanització o construcció efectiva, mitjançant certificació del
tècnic director de les mateixes.
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d'aquest impost els habitatges de
protecció oficial durant els 3 períodes impositius següents al de l’atorgament de la
qualificació definitiva, la qual haurà de ser acreditada en el moment de la seva
sol·licitud, sempre que així se sol·liciti pels interessats en qualsevol moment anterior a
la finalització dels 3 períodes impositius de duració de la mateixa, tenint efectes, en el
seu cas, des del període impositiu següent a aquell en el que se sol·liciti.
Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota els béns immobles rústics de les
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la Terra.
Article 5. Base imposable i base liquidable
La base imposable està constituïda pels valors cadastrals dels béns immobles, que es
determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa en
les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, les reduccions que
legalment s’estableixin sobre la base imposable.
Article 6. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen serà:
El 0,58 per cent quan es tracti de béns immobles urbans.
El 0,60 per cent quan es tracti de béns immobles rústics.
El 1,30 per cent quan es tracti de béns immobles de característiques especials.
La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen que correspongui, segons la naturalesa del be. La quota líquida s’obtindrà
minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en l’article 4
d’aquesta ordenança.
Article 7. Període impositiu i acreditament de l'impost
El període impositiu coincideix amb l'any natural.
L’acreditament de l'impost es produeix el primer dia del període impositiu.
Els fets, actes i negocis que, de conformitat amb les normes del Cadastre immobiliari,
hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en
l’exercici immediat següent a aquell en què es varen produir, amb independència del
moment en què es notifiquin.
Article 8. Gestió i recaptació
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l’impost estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d’una alta, baixa o
modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits
d’exempció previstos en aquest article.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes
o negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal
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les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels
edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió
administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels
copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.
3. Seran objecte de sol·licitud:
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en
el dret que va originar l’esmentada titularitat.
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé
afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o
d’usdefruit.
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.
4. Les declaracions, comunicacions i sol·licituds es podran presentar davant
l’Ajuntament o davant la Gerència Territorial del Cadastre, acompanyades de la
documentació justificativa d’allò que es demana.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració de la
transmissió de domini, quan la transmissió de domini es formalitzi en escriptura pública
o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos
des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència
cadastral mitjançant l’aportació d’un dels documents següents:
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que
actuï per delegació.
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l’Ajuntament
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova
construcció.
Article 9. Normes de gestió i liquidació
1. És competència de l'Ajuntament la realització de les següents funcions en matèria de
gestió tributària de l'impost, sense perjudici de la possibilitat de delegació en els termes
que estableix la normativa vigent:
a) La realització i pràctica de les liquidacions que condueixin a la determinació dels
deutes tributaris, emissió dels documents cobradors, i confecció del Padró o Matrícula
Fiscal.
b) La concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
d) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra actes i acords
referents als apartats a), b) i c) anteriors.
e) Les actuacions que tinguin per objecte l'assistència i informació al contribuent en
relació amb les matèries compreses en aquest apartat.
f) Tramitar els canvis jurídics que afectin a les finques objecte d’aquest impost, dintre
del marc del conveni de col·laboració signat amb el Centre de Gestió Cadastral i
Cooperació Tributària.
2. S'agruparan en un document únic de cobrament totes les quotes d'aquest impost
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics.
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3. L'Ajuntament podrà col·laborar en la inspecció cadastral de l'impost amb els òrgans
competents de l'Administració de l'Estat, amb subjecció a les normes de col·laboració
que reglamentàriament es determinin.
4. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud. Per tal que el benefici fiscal de què es
tracti pugui tenir efectes per a l’exercici fiscal en curs, la sol.licitud s’haurà de formular
abans que el deute esdevingui ferm, és a dir, en el termini d’un (1) mes a comptar des de
l’endemà en què es produeixi la notificació col.lectiva mitjançant edicte de publicació
del padró corresponent.
Quan es tracti d’una liquidació de venciment singular, la sol.licitud corresponent
s’haurà de formular en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà que
s’entengui produïda la notificació.
Altrament, la resolució que acordi la concessió del benefici fiscal tindrà efectes per a
l’any següent i successius exercicis tributaris.
5. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions
sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les
bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova
impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.
Article 10. Règim d’ingrés
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la
Llei general tributària, que són:
a) Per a les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes posterior.
b) Per a les notificades entre el dia 16 i final del mes, fins el dia 5 del segon mes
posterior.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la
Llei general tributària.
Article 11. Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1.Els actes dictats per la Gerència Territorial del Cadastre, podran ser impugnats en via
econòmic administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva
executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal econòmic
administratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del
període d’exposició pública dels padrons corresponents.
3. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el
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recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi
garantia pel total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació
que s’impugna.
4. Si el motiu d’oposició es fonamenta l’existència de possibles errades en la descripció
cadastral de l’immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà
en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que,
una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació
abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos indeguts.
5. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
Article 12. Actuacions per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Girona, les
normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Girona s’ajustaran a allò 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 Girona que hagin delegat les seves facultats en la Diputació.
Disposició addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria –
Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present ordenança
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a
l’1 de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui
necessària la seva sol·licitud.
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència
per a aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança
fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu
reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti
d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
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Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per
a l’exercici de què es tracti.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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ORDENANÇA
FISCAL
NÚM.
6
IMPOST
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

SOBRE

Article 1.- Fonament legal
Aquesta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb el que
disposa l’article 15.1 segons el que s’estableix a l’article 59.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, estableix l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que
es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que es preveu als
articles 100 a 103 de l’esmentat text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Ordenança serà aplicable a tot el terme municipal.
Article 2.- Naturalesa jurídica i fet imposable
L’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres és un tribut indirecte, el fet
imposable del qual ve determinat per la realització, dins del terme municipal, de
qualsevol construcció, obra o instal.lació per a la que s’exigeixi llicència municipal
d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta, o per a la qual s’exigeixi la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de
la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament i afecta totes
aquelles que es realitzin en el seu terme municipal, i els terrenys classificats com sòl no
urbanitzable, encara que s’exigeixi l’autorització d’una altra administració. Naixerà el
fet imposable amb l’inici de les obres, construccions o instal.lacions.
Article 3.- Construccions, instal.lacions i obres subjectes.
Són construccions, instal·lacions i obres subjectes a l’Impost totes aquelles, l’execució
de les quals impliqui la realització del fet imposable definit a l’article anterior, i
especialment les següents:
a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació,
ampliació, modificació o reforma d’instal·lacions de qualsevol tipus.
b) Les obres de modificació o de reforma que afectin a l’estructura, l’aspecte exterior o
la disposició interior dels edificis, o que incideixin en qualsevol classe d’instal·lacions
existents.
c) Les obres provisionals.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres realitzades a la via pública per particulars o
per les empreses subministradores de serveis públics, que correspondran tant a les obres
necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de subjecció,
canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com
les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament del que s’hagi pogut
espatllar amb les cales esmentades.
f) Els moviments de terra, com per exemple desmunts, esplanacions, excavacions,
terraplenaments, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a
executar en un projecte d’urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
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g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques, bastides i
bastimentades de precaució.
h) els enderrocs i les demolicions de construccions, totals o parcials.
i) La nova implantació, l’ampliació, la modificació, la substitució o el canvi
d’emplaçament de tot tipus d’instal·lacions tècniques dels serveis públics,
independentment del seu emplaçament.
j) Els usos o instal·lacions de caràcter provisional.
k) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports o tanques que
tinguin publicitat o propaganda.
l) 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.
m) 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.
Article 4.- Exempcions.
Estarà exempta la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual
sigui propietari l’Estat, la Comunitat Autònoma o l’Entitat Local que, estant subjecta, es
destini directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es
dugui a terme per part d’Organismes Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova
com de conservació.
Article 5.- Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les Entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o
obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitzi la construcció,
instal·lació o obra.
Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent aquelles persones
que sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o
obres.
Article 6.- Base imposable.
La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
Queden exclosos de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i altres Impostos
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics, prestacions patrimonials de
caràcter públic local relacionades amb la construcció, honoraris de professionals, el
benefici empresarial del contractista, i qualsevol altre concepte que no integri,
estrictament, el cost d’execució material.
Article 7.- Tipus de gravamen i quota.
La quota de l’Impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
que es fixa en 2,7%.
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Article 8.- Bonificacions.
No s’estableixen bonificacions.
Article 9.- Deduccions.
No s’estableixen deduccions de la quota líquida.
Article 10.- Acreditament de l’import.
L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o l’obra,
encara que no s’hagi sol·licitat o obtingut la llicència corresponent, o de presentar-se la
comunicació prèvia.
Article 11.- Gestió.
Quan es concedeixi la preceptiva llicència o quan no s’hagi sol·licitat, concedit o
denegat s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació
provisional i es determinarà la base imposable en funció del pressupost presentat pels
interessats, sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si
no fos així, la base imposable la determinaran els tècnics municipals.
Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i
efectiu, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà la
base imposable anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, exigint o
reintegrant al subjecte la quantitat que correspongui.
Article 12.- Recaptació.
Els deutes tributaris derivats de la liquidació provisional i de la liquidació definitiva es
notificaran al subjecte passiu conforme el que preveuen la Llei General Tributària i
l’ingrés de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la pròpia Llei General
Tributària i el Reglament General de Recaptació.
Article 13.- Comprovació i investigació
L’Administració Municipal podrà per qualsevol dels mitjans previstos als articles 57 i
131 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, dur a terme
els procediments de verificació de dades, comprovació de valors i comprovació
limitada.
Article 14.- Règim d’infraccions i sancions
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança,
d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei General Tributària i a les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
Article 15.- Gestió per delegació.
Les facultats contemplades en els articles anteriors poden ser objecte de delegació total
o parcial. Si aquesta s’efectua les normes contemplades en els mateixos, en allò que
correspongui, seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
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Diposició addicional única
Les modificacions que s’introdueixin a la regulació de l’Impost, per les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat o per qualssevol altres Lleis o disposicions, i que
resultin d’aplicació directa, produiran, si s’escau, la corresponent modificació tàcita
d’aquesta Ordenança fiscal.
Disposició final única
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2010, i
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DEL TERRENY DE NATURALESA URBANA

Article 1.- Fonament legal
Aquesta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb el que
disposa l’article 15 segons el que s’estableix a l’article 59.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, estableix l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen al que es preveu als articles 104 i següents de l’esmentat Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
L’Ordenança serà aplicable a tot el terme municipal.
Article 2.- Naturalesa jurídica
L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un Tribut
directe, que no té caràcter periòdic.
Article 3.- Fet imposable.
El fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana està constituït per l’increment de valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana, que es posa de manifest a conseqüència de:
— La transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol.
— La constitució o transmissió de qualsevol Dret Real de gaudi, limitatiu del domini,
sobre els terrenys esmentats.
El títol podrà consistir en:
a) Negoci jurídic mortis causa, tant en successió testada com ab intestato.
b) Negocio jurídic inter vivos, tant onerós com gratuït.
c) Alienació a subhasta pública.
d) Expropiació forçosa.
Article 4.- Terrenys de naturalesa urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana:
a) Sòl urbà.
b) Sòl urbanitzable o assimilat per comptar amb les facultats urbanístiques inherents al
sòl urbanitzable a la Legislació urbanística aplicable.
c) Els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voreres i comptin, a més
a més, amb clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica
i enllumenat públic.
d) Els ocupats per construccions de naturalesa urbana.
e) Els terrenys que es fraccionen en contra del que es disposa a la Legislació agrària,
sempre que aquest fraccionament en desvirtuï l’ús agrari.
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Article 5.- Supòsits de no subjecció.
No està subjecte a aquest Impost l’increment de valor que experimenten els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
No es produirà la subjecció a l’Impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en
pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament
dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’Impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de
Sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el
règim econòmic matrimonial.
Article 6.- Exempcions objectives
Estan exempts d’aquest Impost els increments de valor que es manifestin a
conseqüència dels actes següents:
a) La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que
s’estableix a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els
seus propietaris o titulars de Drets Reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
En aquests supòsits, la sol·licitud d’exempció s’haurà d’acompanyar de la
documentació que acrediti la realització de les obres de conservació, millora o
rehabilitació, i de la mateixa manera, es presentarà llicència d’obres, documents que
acreditin el pagament de la taxa per la llicència tramitada, certificat d’acabament de les
obres. Igualment, es presentaran els documents que acreditin que el bé es troba dins del
perímetre delimitat com a Conjunt Històric-Artístic.
Article 7.- Exempcions subjectives
Igualment, estan exempts d’aquest Impost els increments de valor corresponents quan
l’obligació de satisfer aquest Impost recaigui sobre les següents persones o Entitats:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals a les que pertanyi el
Municipi, així com els seus respectius Organismes Autònoms de l’Estat i les Entitats de
dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les esmentades Entitats
Locals.
b) El Municipi de la imposició i altres Entitats Locals integrades o en les que s’integri
aquest Municipi, així com les seves respectives Entitats de dret públic de caràcter anàleg
als Organismes Autònoms de l’Estat.
c) Les Institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectats a
aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o Entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en Tractats o
Convenis Internacionals.
Article 8.- Bonificacions.
En aquest impost no s’apliquen bonificacions.
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Article 9.- Subjectes passius.
És subjecte passiu de l’Impost a títol de contribuent:
a) Transmissions gratuïtes. En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona
física o jurídica, o l’Entitat a la que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es
constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti.
b) Transmissions oneroses. En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física
o jurídica, o l’Entitat a la que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el
Dret Real de què es tracti.
En els supòsits a què fa referència la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’Entitat a què
fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el Dret Real de
què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
Article 10.- Base imposable
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda per l’increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana posat de manifest al moment de la meritació i
experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.
A efectes de la determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor
del terreny al moment de la meritació, d’acord amb el que es preveu als apartats 2 i 3
d’aquest article, i el percentatge que correspongui en funció del que es preveu al seu
apartat 4.
2. Per determinar l’import exacte del valor del terreny al moment de la meritació, s’han
de distingir les següents regles:
2.1. En les transmissions de terrenys, el seu valor al moment de la meritació serà el que
tinguin determinat en aquell moment a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
No obstant això, quan aquest valor sigui conseqüència d’una Ponència de Valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de
l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost segons ell
mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys
quan s’hagi obtingut d’acord amb els procediments de valoració col·lectiva que
s’instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la
d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients
d’actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte a les Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de
característiques especials, al moment de la meritació de l’Impost, no tingui determinat
valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan es
determini l’esmentat valor cadastral, referint aquest valor al moment de la meritació.
2.2. En la constitució i transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del domini, els
percentatges anuals continguts a l’apartat 4 d’aquest article, s’aplicaran sobre la part del
valor definit a la lletra anterior que representi, respecte d’ell mateix, el valor dels
esmentats drets calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Especialment, seran d’aplicació les següents normes:
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a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor total dels béns,
tenint en compte el 2% per cada període d’un any, sense excedir del 70%.
b) En els usdefruits vitalicis s’estimarà que el valor és igual al 70% del valor total dels
béns quan l’usufructuari tingui menys de vint anys, minorant, a mesura que augmenta
l’edat, en la proporció d’un 1% menys per cada any més amb el límit mínim del 10%
del valor total.
c) L’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica, si s’establís per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, es considerarà fiscalment com una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
d) El valor dels Drets Reals d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar al 75% del valor
dels béns sobre els que es van imposar, les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
e) Els Drets Reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu o valor
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o superior que el que resulti
de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la renda o pensió anual, o
aquest mateix si aquell fos inferior.
2.3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o
terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l’existència d’un
dret real de superfície, els percentatges anuals continguts a l’apartat 4 d’aquest article
s’aplicaran sobre la part del valor definit al paràgraf a) que representi, respecte d’ell
mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat a l’Escriptura de transmissió o, si no, el que
resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en sòl
o subsòl i la total superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
2.4. En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts a
l’apartat 4 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al
valor del terreny, llevat que el valor definit al paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fos
inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
3. Actualització del valor cadastral
Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general, s’agafarà, com a valor del terreny, o de la part
d’aquest que correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior, l’import
que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals les reduccions següents:
- Primer any: 40 %.
- Segon any: 40 %.
- Tercer any: 40 %.
- Quart any: 40 %.
- Cinquè any: 40%.
La reducció prevista en aquest apartat no serà d’aplicació als supòsits en els que els
valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva a què aquest fa
referència siguin inferiors als vigents fins a aquell moment.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans
del procediment de valoració col·lectiva.
4. Sobre el valor del terreny al moment de la meritació, derivat del que es disposa als
apartats 2 i 3 anteriors, s’aplicarà el següent percentatge anual:
a) Període d’un fins a cinc anys: 2,9 per cent.
b) Període de fins a deu anys: 2,6 per cent.
c) Període de fins a quinze anys: 2,5 per cent.
d) Període de fins a vint anys: 2,4 per cent.
Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
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1a. L’increment de valor de cada operació gravada per l’Impost es determinarà segons
el percentatge anual fixat per l’Ajuntament per al període que comprengui el nombre
d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest aquest increment.
2a. El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny al moment de la meritació serà el
que resulti de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre
d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest l’increment del valor.
3a. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta d’acord amb
la regla 1a i per determinar el nombre d’anys pels que s’ha de multiplicar aquest
percentatge anual d’acord amb la regla 2a, només es consideraran els anys complets que
integrin el període de posada de manifest de l’increment de valor, sense que a aquests
efectes puguin considerar-se les fraccions d’anys d’aquest període.
Els percentatges anuals fixats a aquest apartat podran ser modificats per les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Article 11.- Quota tributària
La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen 26
per cent.
Article 12.- Meritació de l’impost
L’Impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, inter vivos
o mortis causa, a la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol Dret Real de gaudi limitatiu del domini, a
la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
Als efectes del que es disposa es considerarà com a data de transmissió:
a) Als actes o contractes inter vivos, la de l’atorgament del document públic.
b) Quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un
Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
c) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
d) En les subhastes judicials, administratives o notarials, es prendrà la data de la
Interlocutòria o Providència que n'aprova la rematada.
e) En les expropiacions forçoses, la data de l’Acta d’ocupació i pagament.
f) En el cas d’adjudicació de solars que s’efectuïn per Entitats urbanístiques a favor de
titulars de drets o unitats d’aprofitament diferents dels propietaris originàriament
aportants dels terrenys, la protocol·lització de l’Acta de reparcel·lació.
Article 13.- Devolucions
Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per Resolució ferma
haver-se produït la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del Dret Real de gaudi sobre el
terreny, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’Impost satisfet, sempre que
aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució en
el termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix
efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques
devolucions a què fa referència l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o
contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’Impost, no hi haurà cap
possibilitat de devolució.
Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no serà
procedent la devolució de l’Impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a
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tributació. Com a mutu acord s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i el simple
assentiment a la demanda.
En els actes o contractes en els que hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà
segons les prescripcions contingudes al Codi Civil. Si fos suspensiva, no es liquidarà
l’Impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, sens dubte
s’exigirà l’Impost, sota reserva, quan la condició es compleixi, si es fa l’oportuna
devolució segons la regla de l’apartat anterior.
Article 14.- Gestió
1. Els subjectes estaran obligats a presentar davant l’Ajuntament corresponent la
declaració, segons el model que aquest determini (consulti el model que s’adjunta a
l’Annex I).
2. Aquesta declaració s’haurà de presentar en els terminis següents, a comptar a partir
de la data en què es produeixi la meritació de l’Impost:
a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
A la declaració s’acompanyarà el document on constin els actes o contractes que
originen la imposició.
3. Amb independència del que es disposa al punt anterior d’aquest article, estan obligats
a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que
els subjectes passius:
a) En els supòsits de l’article 9.a) de l’Ordenança, sempre que s’hagin produït per
negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el Dret Real
de què es tracti.
b) En els supòsits de l’article 9.b) de l’Ordenança, l’adquirent o la persona al favor de la
qual es constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti.
Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb
indicació del termini d’ingrés i expressió dels recursos procedents.
14.2. Els Notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament respectiu, dins de la primera
quinzena de cada trimestre, la relació o índex comprensiu de tots els documents que
hagin autoritzat el trimestre anterior, en què es continguin fets, actes o negocis jurídics
que posin de manifest la realització del fet imposable d’aquest Impost, amb excepció
dels actes de l’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix
termini, la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o
negocis jurídics, que els hi hagin presentat per a coneixement o legitimació de firmes. El
que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de
col·laboració establert a la Llei General Tributària.
A la relació o índex que remetin els Notaris a l’Ajuntament, aquests hi hauran de fer
constar la referència cadastral dels béns immobles quan aquesta referència es
correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.
Article 15.- Comprovacions.
L’Administració tributària podrà per qualssevol dels mitjans previstos a l’article 57 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària comprovar el valor dels
elements del fet imposable.
Article 16.- Inspecció.
La inspecció es realitzarà segons el que es disposa a la Llei General Tributària i a les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
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Article 17.- Infraccions
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança,
d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei General Tributària i a les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
Article 18.- Gestió per delegació.
Les facultats contemplades en els articles anteriors poden ser objecte de delegació total
o parcial. Si aquesta s’efectua les normes contemplades en els mateixos, en allò que
correspongui, seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2010, i
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ
DADES DEL SUBJECTE PASSIU
TRANSMITENT
Nom
Cognoms
DNI
Adreça i Municipi

C. P.

ADQUIRENT
Nom
DNI
Adreça i Municipi

C. P.

Cognoms

REFERÈNCIES DE L’IMMOBLE
C/
Terreny rústic o urbà
sí/no
Parcel·la cadastral

N.
Amb edificació o sense
N. de Local

amb/sense

Mode de transmissió
Coeficient que es transmet
Data de l’última transmissió
DADES REGISTRALS
Notari
N. d’inscripció al Registre de la Propietat

Protocol
Finca

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Escriptura Pública
Fotocòpia del DNI/NIF
Fotocòpia del rebut de l’IBI
A __________________, el/l’ ______ de/d’ _______________ 20__.
56

Tom

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

Signat: ___________________

57

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1.- Normativa aplicable
Aquesta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142
de la Constitució Espanyola, d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
d’acord amb el que disposa l’article 15 segons el que s’estableix a l’article 59.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula en aquest terme municipal
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que es preveu als articles 92 a
99 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2.- Naturalesa i 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, independentment de la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que s’hagi matriculat als
Registres públics corresponents i no se n’hagi donat de 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, tot i haver-se donat de baixa als Registres per
antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment
amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades a les d’aquesta
naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 kg.
Article 3.- Exempcions
1. Estaran exempts de l’Impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats
Locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars,
agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i amb la condició
de reciprocitat en la seva extensió i grau.
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Igualment, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina a
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte els quals així se’n derivi del que es disposa als
Tractats o Convenis Internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la
lletra A de l’Annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial
Decret 2822/1998, de 23 de desembre. Es tracta de vehicles que tinguin una tara
no superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin superar en terrenys plans
la velocitat de 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament
adaptats) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física.
Igualment, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al
seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
Les exempcions previstes als dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris que se’n beneficiïn per més d’un vehicle
simultàniament.
Als efectes del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33%.
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei
de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places,
inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
Els interessats hauran d’adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:
a) En el supòsit de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu:
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 Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
 Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques del
Vehicle.
 Fotocòpia compulsada del carnet de conduir (anvers i revers).
 Fotocòpia compulsada de la declaració administrativa d’invalidesa o
disminució física expedida per l’Organisme o Autoritat competent.
 Justificació documental de la destinació del vehicle davant de l’Ajuntament
de la imposició, en els següents termes:
 Declaració de l’interessat.
 Certificats d’empresa.
 Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb
mobilitat reduïda.
 Qualssevol altres certificats expedits per l’Autoritat o persona
competent.
b) En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària
agrícola:
 Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
 Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques del
Vehicle.
 Fotocòpia compulsada de la Cartilla d’Inscripció Agrícola expedida a nom
del titular del vehicle.
No s’aplicarà aquesta exempció, quan per part de l’Administració municipal es
comprovi que els tractors, remolcs o semiremolcs de caràcter agrícola es
dediquen al transport de productes o mercaderies de caràcter no agrícola o que
no es consideri necessari per a explotacions d’aquesta naturalesa.
Un cop declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un
document que n’acrediti la concessió.
Article 4.- Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les
Entitats a les que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle al permís de
circulació.
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Article 5.- Quota
1. Quadre de tarifes:
Classe de vehicle i potència
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 15,99 cavalls fiscals
De 16 a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions
De menys de 1000 kg de càrrega útil
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil
De més de 2999 a 9999 kg de càrrega útil
De més de 9999 kg de càrrega útil
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica
De menys de 1000 i més de 750 kg de càrrega útil
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil
De més de 2.999 kg de càrrega útil
F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cm³
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cm³
Motocicletes de més de 250 a 500 cm³
Motocicletes de més de 500 a 1.000 cm³
Motocicletes de més de 1000 cm³

Quota (Euros)
16,00
42,00
90,00
112,00
129,00
105,00
149,00
185,00
53,00
104,00
149,00
185,00
22,00
36,00
104,00

22,00
36,00
104,00
5,50
5,50
10,00
19,00
38,00
77,00

3. Als efectes de l’aplicació de les anteriors tarifes i la determinació de les
diferents classes de vehicles, ens haurem d’atenir al que es disposa al Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de
la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i
disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles.
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4. Es tindran en compte les següents regles:
1a. En tot cas, dins de la categoria de «tractors», s’hi hauran d’incloure
els «camions tractors» i els «tractors i maquinària per a obres i serveis».
2a. Els «tot terrenys» s’hauran de qualificar com a turismes.
3a. Les «furgonetes mixtes» o «vehicles mixtos adaptables» són
automòbils especialment destinats al transport, simultani o no, de mercaderies i
persones fins a un màxim de 9 incloent-hi el conductor, i en els que es poden
substituir eventualment la càrrega, parcialment o totalment, per persones
mitjançant l’addició de seients.
Els vehicles mixtos adaptables tributaran com a «camions» excepte en els
següents supòsits:
a) Si el vehicle es destina exclusivament al transport de passatgers de
forma permanent, tributarà com a «turisme».
b) Si el vehicle es destina simultàniament al transport de càrrega i
passatgers, s’haurà d’examinar quina de les dues finalitats predomina, i
s’aportarà com a criteri raonable el fet que el nombre de seients superi o no la
meitat dels potencialment possibles.

4a. Els «motocarros» són vehicles de tres rodes dotats de caixa o
plataforma per al transport de coses i tindran la consideració, a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de «motocicletes».
Tributaran per la capacitat de la seva cilindrada.
5a. Els «vehicles articulats» són un conjunt de vehicles format per un
automòbil i un semiremolc.
Tributarà simultàniament i per separat el que porti la potència
d’arrossegament i el semiremolc arrossegat.
6a. Els «conjunts de vehicles o trens de carretera» són un grup de
vehicles acoblats que participen a la circulació com una unitat.
Tributaran com a «camió».
7a. Els «vehicles especials» són vehicles autopropulsats o remolcats
concebuts i construïts per realitzar obres o serveis determinats i que, per les
seves característiques, no hagin de complir alguna de les condicions tècniques
exigides al Codi o sobrepassin permanentment els límits que s’hi estableixen per
a pesos o dimensions, així com la màquina agrícola i els seus remolcs.
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Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica
tributaran per les tarifes corresponents als «tractors».
La potència fiscal, expressada en cavalls fiscals, s’establirà d’acord amb
el que es disposa a l’article 11.20 del Reglament General de Vehicles, en relació
amb el seu Annex V.
Article 6.- Bonificacions
1. S’estableixen les següents bonificacions de les quotes:
a) Una bonificació del 100% a favor dels vehicles històrics o que tinguin una
antiguitat mínima de 25 anys, que començaran a comptar a partir de la data de la seva
fabricació o, si no es conegués, s’agafaria com a data la de la seva primera matriculació
o, si no, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar, en els
termes que es preveuen a l’article 1 del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
Aquesta bonificació l’haurà de sol·licitar el subjecte passiu a partir del moment
en què es compleixin les condicions exigides per al seu gaudi.
Article 7.- Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat en el cas de primera
adquisició de vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en
què es produeixi aquesta adquisició.
2. L’Impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’Impost es prorratejarà per trimestres naturals en els
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També es prorratejarà
la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o
robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal
al Registre públic corresponent.
Quan sigui procedent el prorrateig de la quota per alta del vehicle, el subjecte
passiu estarà obligat a satisfer la part d’aquesta quota corresponent als trimestres
de l’any que queden per transcórrer incloent-hi aquell en què tingui lloc
l’esmentada alta.
Quan sigui procedent el prorrateig per baixa temporal o definitiva del vehicle, el
subjecte passiu estarà obligat a satisfer la part de la quota corresponent als
trimestres de l’any que hagin passat incloent-hi aquell en què hagi tingut lloc
l’esmentada baixa.
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Quan l’Ajuntament conegui la baixa del vehicle abans de l’elaboració del
document cobratori, l’Impost es liquidarà amb el prorrateig de la quota que
correspongui.
Quan la baixa del vehicle tingui lloc amb posterioritat a l’elaboració del
document cobratori i s’hagi fet efectiu el pagament de l’Impost, el subjecte
passiu podrà sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent.
En els supòsits de transferència o canvi de domicili amb transcendència
tributària, la quota serà irreductible i estarà obligat a pagar l’Impost aquella
persona que figuri com a titular del vehicle al permís de circulació el primer dia
de gener i en els casos de primera adquisició el dia en què es produeixi aquesta
adquisició.
Article 8.- Gestió
1. Normes de gestió.
1. Correspon a aquest Ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària dels
vehicles que, en els corresponents permisos de circulació, estiguin domiciliats al
Municipi de Llers, tenint en compte el que es disposa a l’article 97 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
2. En els supòsits d’adquisició i primera matriculació dels vehicles o
quan aquests es reformin, de manera que alteri la seva classificació als efectes
d’aquest Impost, els subjectes passius presentaran davant l’Administració
municipal i amb caràcter previ a la seva matriculació a la Prefectura Provincial
de Trànsit l’autoliquidació, a efectes de la qual es complimentarà l’imprès
aprovat per aquest Ajuntament i s’hi faran constar els elements tributaris
determinants de la quota a ingressar.
S’hi adjuntarà:
 Documentació acreditativa de la compra o modificació del vehicle.
 Certificat de Característiques Tècniques.
 DNI o CIF del subjecte passiu.
La liquidació la podrà presentar l’interessat o el seu representant.
Simultàniament a la presentació de l’autoliquidació, el subjecte passiu
ingressarà l’import de la quota del seu Impost resultant.
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional,
fins que l’Administració municipal no comprovi que s’ha efectuat mitjançant la
correcta aplicació de les normes reguladores de l’Impost.
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L’oficina gestora, després de verificar que el pagament s’ha fet en la
quantia correcta, deixarà constància de la verificació a l’imprès de declaració.
3. En els supòsits de vehicles ja matriculats o declarats aptes per circular,
l’Impost es gestiona a partir del seu Padró anual.
Les modificacions del Padró es fonamentaran en les dades del Registre
de Trànsit i en les Comunicacions de la Prefectura de Trànsit relatives a altes,
baixes, transferències, reformes dels vehicles, sempre que s’alteri la seva
classificació a efectes d’aquest Impost, i canvis de domicili.
El Padró de l’Impost s’exposarà al públic durant un termini d’un mes
perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s’escau, formular les reclamacions
oportunes. L’exposició al públic del Padró s’anunciarà al Butlletí Oficial de la
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels
subjectes passius.
El termini d’ingrés dels deutes de cobrament per rebut notificats
col·lectivament es determinarà cada any i s’anunciarà públicament al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Un cop finalitzat el termini de pagament voluntari sense que el deute
s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu de recaptació, la qual cosa comporta
la meritació del recàrrec del 20% de l’import del deute no ingressat, així com el
dels interessos de demora corresponents.
Aquest recàrrec serà del 5% quan el deute s’ingressi abans que s’hagi
notificat al deutor la Providència de constrenyiment, i del 10% quan es pagui la
totalitat del deute i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst a
l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
4. No obstant això, un cop s’hagi abonat la quota de l’Impost, si algun
contribuent creu que té dret a la devolució, podrà sol·licitar-la dins del termini
determinat a aquest efecte i per alguna de les causes previstes a la Legislació
vigent.
2. Altes, baixes, reformes dels vehicles quan s’altera la seva classificació
als efectes de l’Impost, transferències i canvis de domicili.
1. Aquelles persones que sol·licitin a la Prefectura Provincial de Trànsit
la matriculació o la certificació d’aptitud per circular d’un vehicle hauran
d’acreditar prèviament el pagament de l’Impost.
2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial
de Trànsit la seva reforma, sempre que alteri la seva classificació a efectes
d’aquest Impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de
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domicili que consti al permís de circulació del vehicle, o de baixa d’aquests
vehicles, hauran d’acreditar prèviament davant l’esmentada Prefectura
Provincial el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’Impost, sense
perjudici que es pugui exigir per via de gestió i inspecció el pagament de tots els
deutes per aquest concepte meritades, liquidades, presentades al cobrament i no
prescrites. S’exceptua de l’esmentada obligació d’acreditació el supòsit de les
baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat.
3. Les Prefectures Provincials de Trànsit no tramitaran els expedients, si
no s’acredita el pagament de l’Impost en els termes establerts als apartats
anteriors.
3. Sostracció de vehicles.
En el cas de sostracció de vehicles, prèvia sol·licitud i justificació
documental, es podrà concedir la baixa provisional a l’Impost amb efectes des de
l’exercici següent a la sostracció, i es prorratejarà la quota de l’exercici de la
sostracció per trimestres naturals.
La recuperació del vehicle motivarà la represa de l’obligació de
contribuir des d’aquesta recuperació. Amb aquesta finalitat, els titulars dels
vehicles hauran de comunicar la seva recuperació a l’Ajuntament de Llers en el
termini de quinze dies des de la data en què es produeixi, que donarà lloc al
trasllat de la recuperació a l’oficina gestora del Tribut.
Article 9.- Règim d’infraccions i sancions
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança,
d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei
General Tributària i a les disposicions que la complementen i desenvolupen.
Article 10.- Gestió per delegació
Les facultats contemplades en els articles anteriors poden ser objecte de
delegació total o parcial. Si aquesta s’efectua les normes contemplades en els
mateixos, en allò que correspongui, seran aplicables a les actuacions que ha de
fer l’Administració delegada.
Disposició addicional única
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o
qualsevol altra norma de categoria legal que afectin a qualsevol element d’aquest
Impost, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança.
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Disposició transitòria
Els vehicles que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27
de desembre, estiguin exempts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per aplicació de l’anterior redacció de l’article 94.1.d) de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i no compleixin els requisits
fixats per a
l’exempció a la nova redacció facilitada per la Llei 51/2002, a aquest precepte,
continuaran tenint dret a l’aplicació de l’exempció prevista a la redacció anterior
de l’esmentat precepte, fins que el vehicle mantingui els requisits fixats per a
aquesta exempció.
Disposició final única
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor al moment de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província, i serà d’aplicació a partir de l’1 de
gener de 2010, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA
PEL CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES
DE CARÀCTER LOCAL.
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la
taxa per la prestació del servei de cementiri i altres serveis fúnebres de competència
local.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a la prestació de serveis de competència local, a aplicar en aquest municipi,
d’acord amb allò previst en l’article 20.4 de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació dels serveis de competència
local, en les modalitats previstes en l’article 5 d’aquesta ordenança.
Article 3. Exempcions i bonificacions
Només s’aplicaran les exempcions i bonificacions establertes per Llei i les indicades a
l’article 5 d’aquesta ordenança.
Article 4. Subjectes passius
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària (en endavant LGT), que sol·licitin o que resultin beneficiades o
afectades per la prestació dels serveis esmentats en l’article 2 d’aquesta ordenança.
Article 5. Quotes tributàries
Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a realitzar,
d’acord amb les següents tarifes:
1. SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Concessions Funeràries de Nínxols a 50 anys
NINXOLS FASE 1 I 2 (VELLS)
a) Nínxol Baix
b) Nínxol Mig
c) Nínxol Alt
NÍNXOLS FASE 3 (nous)
a) Nínxol Baix
b) Nínxol Mig
c) Nínxol Alt
Concessions Funeràries reduïdes de Nínxols

291,00 €
304,00 €
278,00 €
479,00 €
496,00 €
463,00 €

Concessió temporal per un periode màxim de 5 anys i mínim de 2 anys:

a.1 Els primers 2 anys, pagament d’un sol cop
a.2 Per cada any successiu fins a 5
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12,10 €
Columbaris

210,00€

Per columbari
Conservació i neteja
a) Quota anual per nínxol
b) Quota anual per columbari

10,00 €
6,00 €

Article 6. Gestió i recaptació
1.- La gestió de les taxes de conservació i neteja es realitzarà per padró, que s’acreditarà
el dia 1 de gener de cada exercici.
2.- En els supòsits de concessions funeràries , quan es concedeixi la concessió es
practicarà la liquidació corresponent d’acord amb el que estableix l’article 24 de
l’Ordenança general núm. 1 de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals
de dret públic, l’import de la qual s’haurà d’ingressar d’acord amb el que determina
l’art. 48 de la mateixa Ordenança Fiscal.
Article 7. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2012 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA
PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la
taxa per a la realització d’activitats administratives de competència local.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a la realització d’activitats administratives de competència local, a aplicar en
aquest municipi, d’acord amb allò previst en l’article 20.4 de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la realització de les activitats
administratives de competència local, en les modalitats previstes en l’article 5 d’aquesta
ordenança i desenvolupades amb motiu de la tramitació d’expedients a instància de part,
expedició de documentació administrativa, atorgament d’autoritzacions municipals o, en
el seu cas, comprovació de la comunicació previa o declaració responsable en
substitució de la llicència, així com pel control posterior de les activitats subjectes a
aquesta ordenança.
Article 3. Exempcions i bonificacions
Només s’aplicaran les exempcions i bonificacions establertes per Llei, i les indicades a
l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Així mateix, queden exemptes del pagament de les taxes establertes en aquesta
Ordenança les entitats sense afany de lucre que estiguin inscrites en el registre
municipal d’associacions.
Article 4. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquestes taxes en concepte de contribuents les persones físiques
o jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària (en endavant LGT) que sol·licitin, provoquin o en interès
de les quals redundi la tramitació de l’expedient, document, llicència o activitat de què
es tracti.
Article 5. Quotes tributàries
Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels expedients, documents,
activitats o autoritzacions a realitzar, d’acord amb les següents tarifes
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SERVEIS GENERALS

a) Certificat no inclòs en cap dels epígrafs d’aquesta Ordenança, amb
informe tècnic
b) Certificats no inclòs en cap dels epígrafs d’aquesta Ordenança, sense
informe tècnic
c) Compulsa de documents, per cada plana
d) Fotocòpies blanc i negre tamany DIN A4, per unitat (1)
e) Fotocòpies color tamany DIN A4, per unitat (1)
f) Fotocòpies blanc i negre tamany DIN A3, per unitat (1)
g) Tramesa fax (per full)
h) Tramitació d’autoritzacions, traspassos, concessions o similars, no
inclosos en d’altres epígrafs d’aquesta ordenança
i) Bastanteig de poders
j) Celebració matrimoni

30,00 €
5,00 €
1,00 €
0,20 €
0,60 €
0,50 €
1,00 €
20,00 €
42,00 €
100,00 €

(1) La demanda de reproduccions no previstes es cobrarà atenent el preu de cost de les
mateixes (copisteria).
S’estableix l’exempció en el pagament de les taxes següents:
a) L’obtenció de compulsa de fotocòpies dels documents a incorporar a expedients
tramitats per l’Ajuntament de Llers.
b) Els drets d’examen.
c) Les fotocòpies sol·licitades i el fax sol·licitats per les associacions inscrites al
Registre municipal d’associacions.
B)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)

SERVEIS PÚBLICS
Cementiri municipal
Expedient de canvi de titularitat d’un o més nínxols o columbaris a
favor d’un mateix titular
Per cada duplicat de títol de dret funerari
Per cada permís de col·locació de làpides
Llicència per efectuar obres de reparació de nínxol
Per autorització trasllat de restes (excepte des d’un nínxol a la fosa
comuna que és gratuït)
Drets d’inhumació
Entrades de vehicles
Expedient d’autorització per entrada de vehicles amb reserves d’espai
amb placa de gual, per expedient.
Lliurament de placa de gual sostreta o malmesa, per expedient.

Registre d’animals
a) Servei de registre censal d’animals domèstics en el cens municipal
b) Llicències per a la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos (RD 287/02, de 22 de març)
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Autotaxis i vehicles de lloguer
a) Concessió i expedició llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer dels
vehicles classe A, B o C.
b) Transmissió llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer dels vehicles
classe A, B o C.
c) Autorització per a la substitució d’autotaxis i vehicles de lloguer de
vehicles classe A, B o C
Armes

120,00 €
60,00 €
40,00 €

Tramitació de llicència per armes d’aire comprimit, per unitat

20,00 €

C) INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA
Expedients de llicències d’obres
a) Expedient llicència obra major
126,15€
b) Expedient llicència obra menor
35,00 €
c) Expedient de comunicació prèvia d’obra
35,00 €
d) Expedients de modificació llicències per modificació del projecte 50,00 €
(obra major)
e) Pròrroga termini inici o finalització obres (obra major)
35,00 €
f) Pròrroga termini inici o finalització obres (obra menor)
20,00 €
Certificats
a) Certificat aprofitament urbanístic
60,00 €
b) Certificat de compatibilitat urbanística
50,00 €
c) Certificat d’innecessarietat de parcel·lació
d) Certificat de divisió en propietat horitzontal
e) Altres certificats urbanístics amb informe tècnic
Comunicació prèvia de primera ocupació edificis i locals
a) Habitatge, per unitat i inspecció
b) Locals comercials o industria, per unitat i inspecció
Expedients varis
a) Llicència canvi d'ús
b) Expedient de declaració de ruïna parcial o total
c) Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant
d) Llicència d’agrupació, per cada parcel·la preexistent
e) Assenyalament alineacions i rasants
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Tramitació figures planejament urbanístic o expedients de gestió urbanística
promoguts per particulars
a) Plans parcials. Per cada 1.000 m2 o fracció
100,00 €
b) Plans especials. Per cada 1.000 m2 o fracció
90,00 €
c) Tramitació de projectes de reparcel·lació i compensació, per cada
unitat registral (mimin 500,00 €).
150,00 €
En tots els expedients de Gestió urbanística, els anuncis oficials es cobraran al preu del
cost de les publicacions realitzades.

D)

INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

L’ADMINISTRACIÓ

EN

LES

Procediment de llicència/autorització/comunicació/modificació d’activitat
a) Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal o canvi
substancial (annex II LPCA).
900,00 €
b) Tramitació de procediment de llicència municipal d'obertura
d'activitat recreativa i/o espectacles (permanent) en local de pública
600,00 €
concurrència o canvi substancial. (s/ Llei espectacles i act.
recreatives).
c) Tramitació de Comunicació (ambiental o d'activitat recreativa /
espectacle) o canvi substancial (annex III LPCA o s/ art. 124
300,00 €
Reglament Llei d'espectacles i act. Recreatives).
d) Tramitació del procediment de Comunicació prèvia per l'obertura
200,00 €
d'activitats sense incidència ambiental o canvi substancial
(innòcues) .
e) Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials, de
les activitats sotmeses a llicència ambiental municipal (annex II
100,00 €
LPCA).
f) Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials, de
les activitats sotmeses a comunicació (ambiental o d'activitat
recreativa / espectacle/innocua).
40,00 €
Transmissions i modificacions
a) Procediment de llicència municipal per a espectacles i activitats
recreatives amb caràcter extraordinari. (s/ Llei espectacles i act.
Recreatives).
60,00 €
b) Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no
permanent desmuntable.
150,00 €
FIANÇA: En els procediments de llicència establerts en els apartat b),
s'exigirà una fiança de 1.000 € per garantir la neteja i conservació dels
espais afectats per a la instal.lació i enretirada de la publicitat
Transmissió de llicència / autorització / comunicació
a) Procediment de transmissió de llicència ambiental municipal (annex
II LPCA).
50,00 €
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b) Procediment de transmissió de llicència municipal d'activitat
recreativa i/o espectacles en local de pública concurrència.
c) Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Comunicació
(ambiental o d'activitat recreativa / espectacle).
d) Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Comunicació prèvia
per l'obertura d'activitats sense incidència ambiental (innòcues).

50,00 €
30,00 €
20,00 €

Als procediments de modificació de canvis substancials, se’ls aplicarà la mateixa
quantia que l’establerta en el procediment de llicència ambiental.
Article 6. Gestió i recaptació
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la
data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte
passiu la formula expressament. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupi o
realitzi sense haver-se verificat o comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusten
al marc normatiu establert, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectarà de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant desprès que s’hagi realitzat l’activitat, concedit la llicència o
practicat la visita de comprovació, en el cas d’activitats comunicades.
Si el desestiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes es reduiran
en un 50% de les quanties establertes, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat
efectivament. Quan l’activitat estigui subjecte a activitat comunicada es retornarà
íntegrament al contribuent l’import de la taxa si el desestiment es formula abans de què
l’Ajuntament hagi praticat la visita de comprovació.
En tots els procediments que s’iniciïn a instància del subjecte passiu, la taxa s’exigirà en
règim d’autoliquidació. No es tramitarà cap sol·licitud sense que s’hagi acreditat aquest
requisit. Si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta la determinació del
deute, es practicarà la corresponent liquidació, exigint o retornant, si s’escau, la
quantitat procedent.
Article 7. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2012 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
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Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA
PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 E.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local i els articles 15 a 19, i d’acord amb l’article 57
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per al subministrament d’aigua potable.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per distribució
d’aigua potable.
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 refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pel servei de distribució
d’aigua; que constitueix el fet imposable de la taxa.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats
o rebuts per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris del immobles,
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
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 5.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
BLOC I
0-10 m3/abonat/mes
BLOC II
10-20 m3/abonat/mes
BLOC III
20-35 m3/abonat/mes
BLOC IV excés de 35 m3/abonat/mes

0,3675 €/m3
0,5193 €/m3
0,6138 €/m3
0,9942 €/m3

QUOTA FIXA

5,5745 €/mes

Conservació comptador

0,6458 €/abonat/mes
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2.- Imports a aplicar a altres serveis:
-----------------------------------------------------------------------

26,37 €

-------------------------------------------------------------------

39,48 €

---------------------------------------------------

39,48 €

--------------------------------------------------------------------------------

57,76 €

--------------------------------------------------------------------------

57,76 €

-

Canvi de nom abonat

-

Desconnexió o baixa d'abonat

-

Reconnexió al servei per falta de pagament

-

Alta primer abonat

-

Alta provisional d'obres

-

Transport sol·licitat per l'abonat, per a la verificació de comptador, als serveis d'Indústria de
la Generalitat de Catalunya

---------

32,79 €

-

Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 32 mm.

--------------------------------

46,18 €

-

Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 40 mm.

--------------------------------

54,98 €

-

Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 50 mm.

--------------------------------

79,97 €

-

Subministrament i col·locació vàlvula de retenció de 63 mm.

--------------------------------

101,28 €

-

Alta de comptador de 13 mm.

--------------------------------------------------------------------

170,54 €

-

Alta de comptador de 20 mm.

--------------------------------------------------------------------

201,90 €

-

Alta de comptador de 25 mm.

--------------------------------------------------------------------

282,69 €

-

Alta de comptador de 30 mm.

--------------------------------------------------------------------

338,95 €

-

Alta de comptador de 40 mm.

--------------------------------------------------------------------

460,31€

-

Alta de comptador de 50 mm. amb platines

---------------------------------------------------

927,82 €

-

Alta de comptador de 65 mm. amb platines

---------------------------------------------------

1.230,62 €

-----------

208,79 €

Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allèn, per instal·lació de
comptador a la façana.

---------

77,68 €

Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allèn i protecció
d’aïllament a la portella, per instal·lació de comptador a la façana.

---------

90,54 €

-

-

-

Armari prefabricat de formigó, amb portella poliester per a comptador 30x45

Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allèn i protecció d’aïllament a
tot el seu interior, per instal·lació de comptador a la façana.

60,27 €

----------------------------

360,32 €

Subministrament Portella de comptador de 30x45

-

Subministrament de Portella de comptador anti-incedis de 1x1

-

Construcció armari per a comptador de 1,2x0,8x1 amb rajol ceràmic resistent, remolinat
exterior, obertura galvanitzat i pany GIS de companyia. Inclou llosa de fonamentació.
Subministrament trampilla clau de pas 20x15

-

Construcció arqueta registre 20x15 per escomesa
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-

-

-
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1.623,47 €
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-------------------------------------------
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-

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de terra

-

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de formigó

-

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre vorera

-

Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny asfàltic

-

--------------------------------

164,22 €

---------------------------

238,58 €

-------------------------------------------

247,83 €

--------------------------------

253,10 €

---------

331,13 €

----

461,98 €

---------

623,26 €

----

892,61 €

----

1.019,63 €

Escomesa polietilè 1" amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas

Escomesa polietilè 1 1/2" amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas

-

Escomesa polietilè 2" amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas

Escomesa polietilè 75 mm amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas

Escomesa polietilè 90 mm amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas

Escomesa polietilè 110 mm amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de pas

-

-

-

-

-

1.154,46 €

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 50 mm., per escomesa anti-incedis de
diàmetre 63 mm.

-

465,66 €

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 65 mm., per escomesa anti-incedis de
diàmetre 63 mm.

-

503,61 €

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 80 mm., per escomesa anti-incedis de
diàmetre 90 mm.

-

668,12 €

Subministrament i col·locació de comptador proporcional de 100 mm., per escomesa anti-incedis de
diàmetre 110 mm.

* Aquest preus s’incrementaran amb l’IVA vigent.
Article 7è. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’inicia 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 8è. 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.
2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes, es determinarà
aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.
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3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar preferentment mitjançant
domiciliació bancària.
4. En aquestes liquidacions s'aplicaran els imports i recàrrecs establerts per Llei, com
l'IVA, i resta d’impostos o exaccions que legalment pertoqui.
5. Si és el cas, el càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat
s’efectuarà d'acord amb el calendari fiscal aprovat per l'òrgan corresponent.
Article 9.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran
pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
Igualment és d’aplicació el que determina el Reglament de regulació del servei
d’abastament d’aigua del terme municipal de Llers
Article 10. Gestió per delegació
En el seu cas, seran d'aplicació el que disposin els acords de delegació de la gestió i
recaptació de la taxa adoptats en legal forma.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA
DE CLAVEGUERAM.
Article 1. Fonament legal
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la
taxa per la prestació dels serveis de clavegueram.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a la taxa per la prestació de serveis de clavegueram a aplicar en aquest
municipi, d’acord amb allò previst en l’article 20.4.r de la LRHL.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de clavegueram, entès
com la vigilància, conservació, neteja i millora de la xarxa municipal de clavegueram,
així com l’activitat municipal derivada de les autoritzacions de connexió a l’esmentada
xarxa.
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol
habitatge, local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el
servei, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de
contribuir.
No estan subjectes a aquesta taxa les finques aïllades, destinades a habitatge, que no
formin nucli de població i que no disposin de servei de clavegueram a menys de 100
metres, ni les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o
terreny.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals
o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària (en endavant LGT) que resultin beneficiades per la
prestació del servei, pel fet d’ocupar o utilitzar els habitatges, locals o establiments
situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari,
d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.
S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments, aquells que
figuren com a titulars de contractes de subministrament d’aigua potable o com a titulars
d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals,
artístiques o de serveis, així com els titulars dels aprofitaments privats d’aigües
subterrànies.
En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectats pel servei tindrà la condició
de substitut del contribuent, i podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
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Article 4. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 5. Base imposable, tipus de gravamen i quota tributària.
Constituirà la base per a l'exacció de la taxa:
a) En els habitatges o locals amb subministrament domiciliari d'aigües, els metres
cúbics facturats pel servei de subministrament d’aigua. Aplicant-se, en tot cas, una
quota fixa de 3€/ trimestre per habitatge i de 6€/trimestre per locals.
b) En els habitatges en els que no es realitzi el servei de subministrament domiciliari
d’aigua s’aplicarà una quota fixa de 3€/trimestre..
c) En l’aprofitament d’aigües subterrànies els metres cúbics d’aigües residuals abocats
a la xarxa de clavegueram i determinats per comptador, potència dels motors o
qualsevol altre mètode. Aplicant-se, en tot cas, una quota fixa de 6€/trimestre.
a)
Conservació i manteniment
La quota de la taxa serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen
següent:
Naturalesa del consum
Quota fixa
Sobreconsum
Ús domèstic
3€ €/trimestre
0,06€/m3
Resta d’usos
6€ €/trimestre
0,10€/m3
b)
Escomeses de clavegueram o de pluvials
Es satisfaran com a drets de connexió a la xarxa general la taxa següent: 100,00 €.
En els casos de substitució de la connexió a la xarxa de clavegueram no s’exigiran drets
de connexió, sempre que no varií el nombre d’habitatges, locals o habitacions existents.
En cas contrari, se satisfarà la diferència entre el nombre preexistent i el nombre previst.
Article 6. Gestió i recaptació
a) Immobles abonats al servei municipal d’aigua
El període impositiu coincideix amb els trimestres naturals. L’acreditament de la
taxa es produeix el primer dia del període impositiu.
Pels abonats al servei d'aigua, l’alta en padró serà simultània a la contractació del
servei d'aigua. Quan es produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament
les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de
cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà trimestralment, en base
als metres cúbics facturats per cada període. La recaptació es realitzarà
trimestralment, mitjançant rebut unificat amb el consum d’aigua, si bé la quota de la
taxa de clavegueram figurarà com a concepte independent del consum d'aigua.
b) Immobles no abonats al servei municipal d’aigua
El període impositiu coincideix amb l’any natural. L’acreditament de la taxa es
produeix el primer dia del període impositiu.
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La gestió d’aquestes taxes es realitzarà per padró. Els padrons es confeccionaran amb
periodicitat anual mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin produït en el
període anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i les baixes, només
produiran efectes per al període següent.
Els subjectes passius dels immobles que no tinguin connexió al servei d'aigua, hauran
de presentar una declaració d’alta a l’Ajuntament, així com les corresponents
modificacions.
c) En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud
corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament
practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual haurà de satisfer-se en els terminis
fixats a l’art. 62.2 de la Llei General Tributària.
Article 7. 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.
Article 8. Gestió per delegació
Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables
a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
Article 9. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2012 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA
PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1r.- Disposició general
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), s’estableix
la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus municipals.
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic
aplicable a la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals a aplicar
en aquest municipi, d’acord amb allò previst en l’article 20.4.s del TRLHL.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida,
tractament i posterior eliminació de residus municipals, ja siguin domèstics o de locals
on es desenvolupin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o de
serveis.
Aquest servei és de caràcter general i de recepció obligatori, per a qualsevol habitatge,
local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per
la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir, excepte
en aquells supòsits en els quals els titulars d’activitats que generin residus comercials
acreditin que han lliurat els residus que generen o posseeixen a un gestor autoritzat per
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o terreny.
Article 3r.- Subjecte passius, substituts i responsables.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
(LGT), que ocupen o utilitzen els habitatges i els locals ubicats en els llocs, carrers,
places o vies públiques en què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o
d’usufructuari, d’habitacionista, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.
S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments, aquells que
figuren com a titulars de contractes de subministrament d’aigua potable.
Els titulars d’activitats que generin o posseeixin residus comercials o industrials
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat un gestor autoritzat per a la recollida, tractament i eliminació de tots els
residus que generin o posseeixin.
En cas que no es realitzi l’esmentada acreditació, l’Ajuntament considerarà que el titular
de l’activitat generadora o posseïdora d’aquests residus s’acull al sistema de recollida,
tractament i eliminació que té establert l’Ajuntament per aquest tipus de residus i, per
tant, tindrà condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
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Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent els propietari dels
habitatges o locals, que podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4t.- Bases i quota tributària.
Es determinaran per aplicació de la següent:
TARIFA
concepte
Prestació del servei a:
HABITATGES
Per cada vivenda ...................................................................................
LOCALS I COMERÇOS
Botigues de comestibles, carnisseries, fleques, i similars ......................
Supermercats ...........................................................................................
Oficines, despatxos professionals, tallers mecànics, de pintura,
fusteries, etc. ............................................................................................
Magatzems i naus industrials ...................................................................
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
Bars, cafeteries i similars .........................................................................
Hotels, restaurants i similars ....................................................................
Per a tots els tipus anteriors, per cada contenidor d’ús
exclusiu.....................................................................................................

import
anual
95,00 €
210,00 €
420,00 €
210,00 €
840,00 €
420,00 €
840,00 €
840,00 €

Increment anual de l’IPC sense necessitat d’acord exprés.
Article 5è.- Exempcions i bonificacions.
1. Es declara l’exempció d’aquesta taxa per als pobres de solemnitat i els locals
ocupats per activitats de serveis de les Autoritats civils, militars i judicials.
2. L’Administració municipal, podrà acordar bonificacions especials per raó de
la capacitat econòmica dels contribuents.
3.
Article 6è.- ACREDITAMENT
1.- Immobles abonats al servei municipal d’aigua
El període coincideix amb els trimestres naturals. L’acreditament de la taxa es produeix
el primer dia del període impositiu.
2.- Immobles no abonats al servei municipal d’aigua
El període impositiu coincideix amb l’any natural. L’acreditament de la taxa es
produeix el primer dia del període impositiu.
Article 7è.- GESTIÓ I RECAPTACIÓ.
1.- Immobles abonats al servei municipal d’aigua
Pels abonats al servei d’aigua, l’alta en padró serà simultània a la contractació del servei
d’aigua. Quan es produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament les
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s’hagi produït la variació. En els casos de variacions de
titularitat, només es liquidarà el trimestre corresponent al subjecte passiu que produeixi
la baixa.
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà trimestralment. La
recaptació es realitzarà trimestralment, mitjançant rebut unificat amb el consum d’aigua,
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si bé la quota de la taxa de residus municipals figurarà com a concepte independent del
consum d’aigua.
Quan el consum d’aigua d’un immoble comprengui varis habitatges i s’efectuï per un
sol comptador, la taxa de residus municipal s’aplicarà per l’import que correspongui en
funció del nombre d’habitatges reals.
2.- Immobles no abonats al servei municipal d’aigua
La gestió d’aquestes taxes es realitzarà per padró. Els padrons es confeccionaran amb
periodicitat anual mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin produït en el
període anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i les baixes, només
produiran efectes per al període següent.
Els subjectes passius dels immobles que no tinguin connexió al servei d’aigua, hauran
de presentar una declaració d’alta a l’Ajuntament, així com les corresponents
modificacions.
Article 8è.- Infraccions i sancions.
1. En tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions
que la complementen.
2. Les infraccions que no constitueixin defraudació, seran castigades amb
multes per l’Alcaldia, en la forma i quantia previstes en les disposicions
legals i reglamentàries vigents en matèria de Règim local.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 MINI DEIXALLERIA

Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 27 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització de la
minideixalleria municipal del terme municipal de Llers.
Article 2n.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per utilització de la
minideixalleria municipal de Llers.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei general tributària, que facin ús de la
minideixalleria municipal de l’Ajuntament de Llers.
Article 4t.- Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals juntament amb altres persones o
entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Tret de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’atendrà a
l’establert en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributaria.
Article 5è.- Quota tributària, excempcions i bonificacions.
S’aplicarà la taula que es detalla a continuació:

GRUP
RESIDU
RESIDU

20

QUANTITAT
MÀXIMA
ADMESA
Fluorescents i llums de 2 unitats/mes
vapor de mercuri
Pneumàtics de cotxe
4 unitats/any

PREUS
PER PREUS
EXCESSOS
INDUSTRIALS

23

1,30
euros/unitat
2,20
euros/unitat
1,10
euros/unitat
1,10 euros/kg

20

Pneumàtics de moto

20

Pneumàtics de bicicleta 2 unitats/any

17

Residus especials en 10 kg/mes o 40 3,30 euros/kg

2 unitats/any
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1,54
euros/unitat
2,64
euros/unitat
1,32
euros/unitat
1,32
euros/unitat
3,96 euros/kg
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petites quantitats
Runes i restes de la
construcció
d’obres
menor
Residus verds
Residus voluminosos i
fustes valoritzables
Ferralla electrònica
Porexpan
Bidons de mes de 25 lt,
iguals o inferiors a 200
lt
Aerosols

kg/any
1 m3/semestre

16,50 euros/m3 19,80 euros/m3

3 m3/semestre
6 m3/semestre

6,60 euros/m3 7,92 euros/m3
12,10 euros/m3 14,52 euros/m3

1 m3/semestre
2 m3/semestre
2 unitats/any

28,60 euros/m3 34,32 euros/m3
8,80 euros/m3 10,56 euros/m3
0,55 euros/litre 0,66 euros/litre

10 unitats/mes

Frigorífics
Dissolvents,
hidrocarburs

1 unitat/any
10 lts/any

0,22
euros/unitat
20 euros/unitat
12 euros/litre

0,30
euros/unitat
10 euros/unitat
65 euros/litre

Article 6è.- Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es sol·licita l’ús
de la minideixalleria.
Article 7è.- Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributària per allò
disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament .
Igualment és d’aplicació el que determina el Reglament de gestió de residus aprovat per
aquest Consistori.
Article 8è.- Gestió indirecta.
En el seu cas, seran d’aplicació allò que disposi la concessió del servei.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D’ANIMALS
Fonament i naturalesa
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix les normes
sobre la tinença i taxa per recollida i captura d’animals, les quals s’atenen al que disposa
l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Fet imposable
Article 2n.
S’estableix aquest tribut per reglamentar la tinença d’animals i la seva recollida i
captura en aquest municipi.
Obligació de contribuir i subjecte passiu
Article 3r.
Estan obligats al pagament del tribut tots els propietaris dels animals que requereixin
aquest servei que radiquen en el terme municipal d'aquest Ajuntament, amb les
excepcions de l'article següent.
Exempcions
Article 4t.
Els pobres de solemnitat i cecs que posseeixin gossos que els donin algun servei útil,
quedaran exempts d’aquest tribut, però restaran, no obstant això, obligats a la vacunació
i registre dels animals, la qual cosa s’efectuarà gratuïtament.
Quota tributària
Article 5è.
Regirà la següent TARIFA:
Pessetes

Euros

Recollida de gossos, vius o morts,
a sol·licitud o no dels particulars ................................4.500
27,05 €
Aquest import es veurà incrementat anualment, sense necessitat d'acord en funció de les
variacions que acordi l'empresa prestadora del servei.
Recollida de gats, vius o morts,
a sol·licitud o no dels particulars ................................ 3.000

18,03 €

Despeses generals d'administració ............................... 500

3,01 €
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Gestió
Article 6è.
Tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent dec1aració dels
que posseeixin, amb les dades necessàries per a la inscripció en el registre de gossos de
la població.
Qualsevol gos que radiqui en el terme municipal, no inscrit en el registre de gossos
d'aquest municipi, serà considerat com a indocumentat i, per tant, s’aplicarà allò que
disposen els articles 7è. i següents d'aquesta ordenança.
Article 7è.
El servei de recollida i captura d'animals procedirà a la captura dels indocumentats, o
dels vagabunds de propietari desconegut, restant vuit dies en dipòsit, passats els quals
sense ésser reclamats pels seu amos, seran definitivament considerats com a vagabunds
i, com a tals, sacrificats immediatament.
El servei de recollida i captura d'animals procedirà a la recollida de gossos i gats vius
que els entreguin els seus propietaris per al posterior sacrifici.
No podrà retornar-se cap animal recollit sense previ abonament dels drets
corresponents.
Infraccions i sancions
Article 8è.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributaries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, s’estarà al que disposa l'Ordenança Fiscal General.
Vigència
Article 9è.
La present ordenança ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el
vint-i-tres de maig de mil nou-cents noranta-sis i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
1997.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU PER A
INFANTS.
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.1.b 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 prestació del servei de
Casal d’Estiu per a infants.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per part de l’Ajuntament del servei
públic de Casal d’Estiu per a Infants de 3 a 12 anys, durant 3 hores diàries, els mesos
de juliol i agost, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 de la
present Ordenança.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, que tinguin la representació legal de cada infant assistent.
Article 4.- Responsables
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
a la Llei General Tributària.
Article 5 .- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Tarifa 1: Per l’assistència al Casal d’Estiu Infantil.
Per cada infant assistent i per cada període d’un mes:
130 €/mes, assistent empadronat a Llers
180€/mes, assistent no empadronat a Llers
Tarifa 2: Per la participació en activitats extraordinàries i excursions organitzades en el
marc del Casal d’Estiu.
Per a cada activitat extraordinària o excursió caldrà satisfer l’import del cost efectiu de
l’activitat repartit entre el nombre de nens participants. En el ben entès que la
participació en l’activitat extraordinària o excursió és voluntària.
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Article 6.- Beneficis fiscals
1.- Per a la determinació del deute tributari s’aplicaran les següents bonificacions a la
tarifa 1 de l’article anterior:
a/.- Bonificació per participació continuada

10% de la tarifa.

S’aplicarà per a aquell participants que havent complert el tràmit de preinscripció ,
s’inscriguin per un període de dos mesos.
b/.- Bonificació per nombre de germans.
b.1.- Per l’assistència de 2 germans
d’ells.
b.2.- Per cada germà a partir de 2
cadascun.

10 % de la tarifa a cadascun
5%

addicional

a

Aquestes bonificacions seran acumulables quan concorrin les circumstàncies que les
justifiquen. La suma de les bonificacions no podrà sobrepassar el 25 % de la tarifa.
2.- No s’aplicaran altres exempcions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
3.- Malgrat el que disposa l’apartat anterior, l’Alcaldia, previ informe dels Serveis
Socials, podrà dispensar el pagament, o reduir l’import d’aquesta taxa quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 7.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.
2. Quan es tracti dels serveis referits a la 1 de l’article cinquè, s’exigirà el dipòsit previ de
la taxa en el moment de formular la sol·licitud de prestació .
3. Quan es tracti dels serveis referits a la tarifa 2 de l’article cinquè , s’exigirà el dipòsit
previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud de participació a l’activitat o excursió
concreta.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés
La taxa per serveis detallats a l’article cinquè 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.
Article 9.- Notificacions de les taxes
La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es
presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
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Article 10.- Gestió per delegació
Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer qui ostenti la delegació.
Article 11.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.

Article 1.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb allò que disposa l’article 20.4.ñ) del RDL 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
pel servei d’assistència i estança a la Llar d’Infants Municipal, que s’ha de regir per
aquesta Ordenança Fiscal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei i estança a la llar
d’infants.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els que es beneficiïn del
servei a què es refereix l’article anterior. A aquest efecte, s’entendrà per beneficiari els
pares, tutors o responsables dels menors que sol.licitin el servei per escrit i que el
gaudeixin, utilitzin i en resultin beneficiats.
Article 4.- Responsables
1.- Són responsables tributaris les persones físiques o 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 5.- Quota tributària
Les quotes són les següents:
Matrícula:

80 €. ( nens empadronats a Llers)
100 €. ( nens no empadronats a Llers)

Quota mensual escolarització:
170 €/mes (nens empadronats a Llers-Terrades- Sant Llorenç de la MugaAlbanyà)
185 €/mes (nens no empadronats a Llers-Terrades-Sant Llorenç de la MugaAlbanyà).
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Menjador:
Dinar: Fix 5,5 €/dia.
Eventual 6,5 €/dia
Berenar: Fix 1,5 €/dia
Eventual 2,1 €/dia
Per cada hora acollida:
30 €/mes (nens empadronats a Llers-Terrades-Sant Llorenç de la MugaAlbanyà)
35 €/mes (nens no empadronats a Llers-Terrades-Sant Llorenç de la MugaAlbanyà).
Per cada hora extra:
4 €/Hora (nens empadronats a Llers-Terrades-Sant Llorenç de la Muga-Albanyà)
4,5 €/hora (nens no empadronats a Llers-Terrades-Sant Llorenç de la MugaAlbanyà)”.
Article 6.- Obligació de pagament
1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el
moment en que s’iniciï la prestació del servei.
2.- El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà amb caràcter mensual, en el moment de la
presentació de la liquidació corresponent. Podrà realitzar-se mitjançant domiciliació
bancària.
3.- El deute podrà exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.
Article 7.- Exempcions i bonificacions
No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA
D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPAL.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 27 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització de les
instal·lacions esportives de propietat municipal.
Article 2n.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic per utilització de les
instal·lacions municipals següents:
Pavelló polivalent municipal de Llers
Piscina municipal
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei general tributària, que sol·liciten la
utilització de les instal·lacions esportives enumerades en l’article anterior.
Article 4t.- Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals juntament amb altres persones o
entitats. A aquests efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Tret de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’atendrà a
l’establert en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributaria.
Article 5è.- Quota tributària
5.1.- Pavelló polivalent
- Pista sencera . . . . . . . . . . . . . . . 42,00 €/hora
- Mitja pista . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 €/hora
5.2.- Piscina municipal
EMPADRONATS A LLERS, TERRADES, SANT LLORENÇ DE LA MUGA I
ALBANYÀ
Entrada individual diària
1.- Infantil de 4 a 16 anys
2.- Adults de 17 a 64 anys
3.- Pensionista o adult de 65 anys en endavant
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Abonaments per temporada
1.- Individual infantil de 4 a 13 anys
2.- Individual adult de 14 a 64 anys
3.- Individual pensionista o adult de 65 anys en endavant
4.- Carnet familiar

Import
35,00 €
50,00 €
35,00 €
160,00 €

NO EMPADRONATS A LLERS, TERRADES, ST LLORENÇ DE LA MUGA I
ALBANYÀ
Entrada individual diària
1.- Infantil de 4 a 16 anys
2.- Adults de 17 a 64 anys
3.- Pensionista o adult de 65 anys en endavant
4.- Adult no empadronat acompanyant d’empadronat
i treballadors d’empreses del municipi
Abonaments per temporada
1.- Individual infantil de 4 a 13 anys
2.- Individual adult de 14 a 64 anys
3.- Individual pensionista o adult de 65 anys en endavant

Import
5,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
Import
60,00 €
90,00 €
60,00 €

TREBALLADORS D’EMPRESES DEL MUNICIPI
Entrada individual diària
1.- Adults de 16 a 64 anys
Abonaments per temporada
1.- Adults de 16 a 64 anys
4.- Carnet familiar

Import
4,00 €
Import
50,00 €
160,00 €

CASALS D’ESTIU ALIENS A LLERS, TERRADES, SANT LLORENÇ DE LA
MUGA I ALBANYÀ
2,00 €

1.- Per cada infant de fins a 16 anys

Article 6è.- Exempcions i Bonificacions
Quedaran exempts de pagament de la present taxa, els centres escolars locals, el casal
d’estiu municipal i altres institucions segons conveni.
Article 7è.- Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es sol·licita la
prestació de qualsevol dels serveis que es regulen en aquesta ordenança.
En el supòsit de que es reservi una pista o qualsevol dels elements definits en el quadre
de quotes tributàries, el cost de la taxa s’haurà d’ingressar en el moment d’efectuar la
reserva.
Article 8è.- Infraccions i Sancions
En tot allò referent a les infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions
que la desenvolupin.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA
ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER 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 descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada
de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments
exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les
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 refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament
especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense
l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a
que donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas,
les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4. Responsables
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que collaborin 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 o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls 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:
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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. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de
l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article
1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa
Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic per: entrada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies, o de materials davant de l'obra en construcció, o prohibició
d'estacionament, concedits a hotels, entitats o particulars per a aparcament exclusiu, per a
parades de línies de serveis de transports collectius de viatgers, serveis discrecionals
d'excursions i d'agències de turismes i anàlegs.
Per cada 5 metres lineals o fracció que abasti la reserva d'espai … 36,06 €
(Per any natural o fracció)
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es
refereix el present apartat
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Article 7. Acreditament
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2.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 gaudir de l’aprofitament regulat en
aquesta Ordenança.
3.Quan s’ha produït o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1.Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2.Quan la duració temporal de l’aprofitament especial 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
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
3.Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4.Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució
parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà
retornar quantitat alguna.
5.Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment , procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol
detallat de l’aprofitament, es 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 competent 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’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al 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 determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5.El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de
pagament voluntari.
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Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes
de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la
transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al
pagament del preu públic al que substitueix.
Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, 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 collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió 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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
tretze de novembre de 1998, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial els articles
no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

100

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA
PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES
I CADIRES, APARADORS, VITRINES, QUIOSCOS, PARADES,
BARRAQUES,
CASETES
DE
VENDA,
ESPECTACLES,
ATRACCIONS I AMBULANTS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l, m, n, ñ, 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’ús públic amb taules i cadires, portades, aparadors i vitrines, quioscos,
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en terreny d’ús
públic, i indústries del carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic, amb finalitat
lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb les activitats descrites en l’article
anterior, amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
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 Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que collaborin 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 o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls 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:
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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. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de
l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms 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
exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents :
Tarifa primera
Pessetes
Anual Temporada
A) Taules, cadires, quioscos, parades, casetes,
barraques, carpes, camions-bar, etc. per la
venda de mercaderies, o la realització d’activitats.
Per cada metre quadrat de superfície ocupada:

2.000

500

Euros
Anual Temp.

12,02 3,01

Tarifa segona
A) Portades: Per cada m2 o fracció, l’any …
B) Aparadors: Per cada m2 o fracció, l’any …
C) Vitrines: Per cada m2 o fracció, l’any …
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Tarifa tercera
Ocupacions per atraccions infantils, casetes de tir,
tómboles, rifes, i similars, rodatges cinematogràfics,
circs, espectacles infantils, etc.
Per cada parada, la temporada …………………

5.000,-

30,05

Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés
per obtenir la superfícies ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la collocació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les
taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals,
quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats
sense autorització administratives es consideren anuals.
d) Excepcionalment, l’Alcalde podrà dispensar de cobrament de la present taxa, quan
l’interès general i municipal així ho aconselli.
Article 7. Acreditament
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada.
2.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 gaudir de l’aprofitament especial.
3.Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme
l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables
al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la
devolució de la taxa satisfeta.
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Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
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.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.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, 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 collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió 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.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA 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 i 20.3g 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 i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de
terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en l’article
6 d’aquesta Ordenança.
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 Tributària a favor de les quals s’atorguin les
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que collaborin 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 o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls 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.
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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. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per
a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques,
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat
econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per
taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms 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 exploten
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys
Pessetes Euros
d’ús públic que facin els industrials amb materials o
productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàlliques
anomenats “containers”, al semestre o fracció per m2 o fracció ... 3.000,- 18,03 €
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Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció
1. 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:
Per metre quadrat o fracció, al mes o fracció ...........................

3.000,-

18,03 €

1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic
amb tanques, caixes de tancaments, siguin o no per
a obres i altres installacions anàlogues:
Per metre quadrat o fracció, al mes o fracció:

3.000,-

18,03 €

2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic
amb puntals, estintols, bastides i altres elements
anàlegs:
Per cada element i mes o fracció:

1.000,- 6,01 €

Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc.

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 el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per 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 installació 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) Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. Si els danys
fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
Article 7. Acreditament
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2.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 procedir al gaudiment de l’aprofitament
especial esmentat.
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3.Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de
l’aprofitament especial.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una
declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat
de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions
de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas,
les liquidacions complementàries que s’escaiguin.
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la
devolució de l’import ingressat.
5. 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 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada, 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 collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió 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.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
tretze de novembre de 1998, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial els articles
no modificats restaran vigents.

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRMENTS D’INTERÈS GENERAL.
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic
municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
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A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que
es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el
subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació
que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el
límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin
realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
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- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari
per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que
no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions
tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior,
el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la
mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents
de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la
mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per
fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la
xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i
substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que
no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats
percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu
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d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a
matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per
aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació
o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos
bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida
en aquest article.
Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per
a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig
trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina
el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els
moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat
l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament
especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta
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circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de
finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes
següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a
l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els
drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta
Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat
a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix
l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la
identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu
import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici
següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei general tributaria.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat
les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària

114

AJUNTAMENT DE LLERS

ORDENANCES FISCALS 2016

tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix
una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 22 de desembre de 2015, regirà des del dia 1 de gener de 2016 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“
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Annex 1
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés
Declaración - documento de ingreso

Model TA-1
Modelo TA-1

Exercici:

Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:

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

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

DADES DEL CONTRIBUENT / DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Denominació Social / Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

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

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

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

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

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

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

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

La Caixa

DATA DE PRESENTACIÓ

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

Fecha de presentación

CPR: 9052378

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

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

Mod.:

SUBJECTE PASSIU:

Justificant / Justificante:

Import / Importe:

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

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:

905231700080430200089265

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

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social

Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

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

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

Telèfon

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Data:
Firma del declarant o representant:

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

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“drets
d’interconnexió”)
Import
d'interconnexió”)
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