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Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1. Fet imposable
1. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels
béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels següents drets sobre béns
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics
als que es trobin afectes
b) D'un dret real de superfície
c) D'un dret real d'usdefruit
d) Del dret de propietat
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials definits com a tals en les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguin enclavats:
Els de domini públic afectes a ús públic
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament,
llevat quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Article 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats
a que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest
impost.
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer major
cànon.
2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent,
segons el termes de l’article 9 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a
aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins
que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .
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3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública
Article 3. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en
proporció a llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes
Entitats
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs 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.
5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats
6. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, l'adquirent
ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris i recàrrecs
pendents per aquest impost, previstos a l’article 79 de la Llei General Tributària.
7. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de superfície sobre
els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de respondre del pagament
dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost.
8. Quan siguin dos o més els copropietaris en règim de pro-indivis d’un bé immoble, respondran
solidàriament del pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article 35 de la Llei
General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació
a qualssevol dels obligats.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
Article 4. Exempcions
1. Estaran exempts els següents béns immobles:
a) Els que siguin propietat de l'Estat, Comunitats Autònomes o de les entitats locals que
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris,
així com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional.
b) Els béns comunals i les forestes veïnals de mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la
Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions
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d)
e)

f)

g)

confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en les
respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la
Constitució.
Els de la Creu Roja Espanyola
Els immobles als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en
vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva
representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials.
La superfície de les forestes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, quin principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat
de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos
terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei
indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els
establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a
habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

2. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots
els béns immobles quina quota líquida sigui inferior a 3 €.
3. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat.
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
- Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de
finalització.
- Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada
a l’activitat concertada.
- Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat
concertada.
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès
cultural, mitjançant Real Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/85, de
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a que es
refereix l'article 12 com integrants del Patrimoni Històric, així com els compresos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei.
Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment
integrats en ells, sinó, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions:
- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/85, de
25 de juny del Patrimoni Històric Espanyol.
- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de
23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Planejament pel desenvolupament i
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aplicació de la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació urbana, com a objecte de
protecció integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/85, de 25 de juny.
c) La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptadors
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
4. Els béns de que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els
mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits
centres. Per gaudir d'aquesta exempció caldrà adjuntar a la corresponent sol·licitud la
següent documentació:
- Acreditació de la titularitat del bé immoble
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries.
5. Prèvia sol·licitud, estaran exempts els bens dels qui siguin titulars, en els termes previstos en
l’article 64 de la llei39/88, les entitats sense finalitat de lucre, d’acord amb el que indica
l’article 15 de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat
de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge.
6. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es
declara, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut en els termes
de l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Quan el benefici fiscal es sol·liciti abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si en
la data d’acreditament del tribut es respectin els requisits exigits per al seu gaudiment
Article 5. Bonificacions
1. S'aplicarà una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'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
tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del
seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent
a aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre
que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense
que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
- El benefici només s’atorgarà a subjectes que realitzin activitats que suposin
l'ordenació per compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un
d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular
d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzats
d'aquestes empreses.
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-

Per renovar el benefici fiscal a partir del primer període impositu d’aplicació caldrà
trametre una nova sol·licitud a l'òrgan encarregat de la gestió, acreditar el compliment
de la resta de requisits inicials així com la realització efectiva d’obres d’urbanització o
construcció.

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost
- Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en la que consti la data de
l’inici de les obres.
- Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats econòmiques.
- Còpia del rebut de l'Impost sobre béns immobles respecte al bé immoble respecte al
que se sol·licita la bonificació.
- Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o
certificat expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels
béns immobles objecte de les obres.
- Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres
sobre l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització o construcció
efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer
exercici.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els
tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els
habitatges que gaudeixin, en els condicions establertes per la legislació autonòmica de
Catalunya d'un règim de protecció oficial. No obstant, quan s'acrediti l'obtenció de la
qualificació definitiva amb posterioritat al meritament del primer període impositiu
d'efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu bonificat.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de duració de la
mateixa i tindrà efectes, des del període impositiu següent a aquell en que se sol·liciti.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el
que s'ha construït l'immoble.
- Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció
oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.
- Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al
qual se sol·licita la bonificació, caldrà acreditar la titularitat del dret gravat.
Finalitzat el termini de tres anys, els propietaris dels habitatges de protecció oficial
gaudiran, durant els següents tres anys, d’una subvenció del 40 % de la quota íntegra,
previ compliment dels requisits definits a l’apartat anterior.
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3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes establerts a la Llei
20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les Cooperatives.
4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars família nombrosa, tindran dret a
una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost corresponent al domicili habitual segons
els trams de valor i percentatges de bonificació que s’indiquen a continuació:
Des del valor cadastral

Fins el valor cadastral

0,00 €
71.563,75 €
84.501,25 €
97.501,25 €
110.626,25 €
Més de 130.000,00 €

Percentatge bonificació

71.562,50 €
84.500,00 €
97.500,00 €
110.625,00 €
130.000,00 €
0,00 €

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

5. No podrà ser reconeguda la comptabilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix
subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, indicarà
quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud s’aplicarà la bonificació més beneficiosa
pel subjecte passiu.
Article 6. Determinació de la quota líquida
1. La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que es disposa
a les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
2. La base liquidable de l'impost serà el resultant d'aplicar als béns immobles rústics i urbans
la reducció establerta al Reial decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals. Aquesta reducció no serà d'aplicació als béns
immobles de característiques especials.
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns imm. característiques especials

Tipus
0,89
0,86
1,30

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que
siguin d'aplicació.
Article 7. Període impositiu i meritament de l'impost
1. L'impost merita el primer dia del període impositiu.
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2. El període impositiu coincideix amb l'any natural.
3. Els fets, actes, i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el
Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost immediatament
posterior al moment en que produexin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions
cadastrals resultats dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor
cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista a les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen serà el 0,890 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0,86
per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a
la base liquidable el tipus de gravamen.
Article 9. Règim de gestió
1. La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, serà competència de l'Ajuntament, i abastaran les funcions de reconeixement i
denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra
aquests actes i actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les
matèries compreses en aquest apartat, sense perjudici dels acords de delegació de
competències o col·laboració que s'hagin pogut realitzar a favor de la Diputació de
Tarragona, en quin cas s'estarà al contingut dels esmentats acords.
2. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de
béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de
l’exempció establerta a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, l’import del rebut es
calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de cobrament.
Article 10. Padrons tributaris
1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la resta
de documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció
General del Cadastre.
2. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal
anual, que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils
perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà
els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat
a l'article 14 del Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova la modificació de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que
fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres
mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos
mesos.
5. L’Ajuntament podrà repercutir l’import anual al que estigui subjecte la unitat fiscal, en
dos rebuts d’igual quantia, d’acord amb el calendari aprovat per BASE.
6. L’Ajuntament aplicarà aquest fraccionament a totes les unitats fiscals. Els subjectes
passius interessats en realitzar el pagament en un sol termini, ho hauran de sol·licitar
expressament a l’Ajuntament, tenint efectivitat el canvi per el proper període fiscal.
Article 11. Liquidacions Tributàries
1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i
negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre
immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a
partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la
incorporació o modificació cadastral.
2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 99 de la Llei 58/2003,
General tributària, de 17 de desembre, i s'atorgarà el període de pagament de l'article 23
del Reglament General de Recaptació, de 29 de juliol de 2005.
3. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article
14 del Reial decret legislatiu 2/2004 del text refós pel que s’.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a 10 d’octubre 2008
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2009, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran
vigents.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Les modificacions produïdes per la 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. 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1. Naturalesa i fet imposable
1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del
qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o
artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de
l'impost.
2. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan
suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un
d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o la distribució de béns o serveis.
3. Tenen la consideració d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les mineres,
industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1a de les tarifes, aprovades pel
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
4. Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les tarifes
aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s'exerceixin per
persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes en l'article 33 de la
Llei General Tributària, exerceixi una activitat classificada en la secció 2a de les tarifes haurà de
matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o anàloga de la secció 1a d'aquelles.
5. Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les tarifes.
6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la
reparació en tallers propis.
7. Per a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estarà a allò que disposen els
apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial Decret 1175/1990.
Article 2. No subjecció
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats:
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat degudament
inventariats com a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de transmetre's, i la
venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat durant igual
període de temps.
b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis
professionals.
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c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de l'establiment. Pel
contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regalar als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que
siguin titulars del dret que , en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent,
de conformitat amb la distribució competencial prevista a l’art. 10, mitjançant declaració
expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant
l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració
podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna
comprovació .
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública
Article 4. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’apartat 4
de l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats
En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el
límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
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.
En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats
Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
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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 aquest impost.
Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes d'IAE existents en la data d'adquisició de l'explotació
econòmica.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
Article 5. Exercici d eles activitats gravades
1. L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pel Reial
Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de caràcter
empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà a presentar la corresponent
declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que la Llei 39/1988 o la Instrucció
aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.
2. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comerç.
Article 6. Concepte de local
1. Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i instal·lacions
i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzin per a qualsevol
activitat empresarial o professional.
2. No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 1 de
la regla 6a de la Instrucció.
3. Es consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada.
Article 7. Quota
1. D'acord amb el que preveuen els articles 86 i 87 del Reial Decret legislatiu 2/2007, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals sobres les quotes
municipals, fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació en
funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu i dels índexs que ponderen la
situació física de l’establiment, atesa la categoria del carrer en el qual radiqui. El total del deute
tributari és el resultat d'aplicar a la quota tributària obtinguda incrementada pel coeficient de
ponderació el recàrrec provincial previst en l'article 134 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
2. El coeficient de ponderació serà el següent:

12

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

Import net xifra de negocis (euros)
De 1,000.000,00 fins a 5,000.000,00
De 5,000.000,01 fins a 10,000.000,00
De 10,000.000,01 fins a 50,000.000,00
De 50,000.000,01 fins a 100,000.000,00
Més de 100,000.000,00
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002

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

3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació,
s’estableix la següent escala d’índex a raó de la categoria atorgada al carrer on radiqui
l’establiment, d’acord amb la relació i categories previstes al vialer annex:
Categoria
1ª
2ª
3ª
4ª

Índex de situació
1,170
0,970
0,865
0,700

4. Quan en la relació del vialer per a l’exacció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques no hi
figuri un vial, es prendrà com a categoria per a aquest la més baixa fins que l’Ajuntament no
n’aprovi d’altra de forma expressa.
5. Quan es tracti de locals confrontat a dues o més vies públiques, classificades en diverses
categories, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre que en
aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte. L'índex
aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la zona on tingui assenyalat el
número de policia o on estigui situat l'accés principal
Article 8. Période impositiu i meritament
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta,
que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles llevat
quan, en els supòsits de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any
natural; en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals
que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'exercici de l'activitat.
Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en que es produeixi el dit cessament. A tal fi
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.
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3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades,
l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les
corresponents declaracions.
Article 9. Gestió
1. L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà per part de
l'Administració Tributària de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial i per
aquest Ajuntament o per l’entitat que tingui delegada aquesta facultat per l’Administració
Tributària de l’Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en virtut de l'assumpció per
delegació de la gestió censal del tribut. La matrícula estarà constituïda per censos comprensius de
tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques, agrupats en funció del tipus de
quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions, divisions,
agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tancarà a 31 de desembre de l'any
anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant el dit any, per la qual cosa
s'inclouran les declaracions de variació i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin
a fets anteriors a 1 de gener.
2. La matrícula constarà, per cada subjecte passiu i activitat, de:
a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i nom per
les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, per a les persones
jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària.
b) L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.
c) La denominació de l'activitat, el grup o epígraf que hi correspon, els elements tributaris
degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.
d) L'exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable.
e) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a més de locals situats en
aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la
lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, els esmentats
locals figuraran en la matrícula amb indicació de la seva superfície, situació i quota corresponent
al resultat de l'aplicació de les tarifes de l'impost.
f) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de locals en els
quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), de la lletra F), de
l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, figuraran en la matrícula corresponent,
amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i
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la superfície, situació i quota de cada local. En aquest cas es farà constar en la matrícula que es
tracta de quotes integrades exclusivament amb l'element tributari superfície.
3. En la matrícula figurarà el recàrrec provincial.
4. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 d'abril.
5. La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de qualsevol de
les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que l’acte s’hagi
dictat per aquesta Administració municipal, el recurs de reposició previst a l’article 14.2 del
Reial decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i contra la resolució d’aquest, reclamació econòmico-administrativa davant el tribunal
corresponent.
6. Els subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques estaran obligats a presentar
declaració d'alta en la matrícula de l'impost, en el termini dels deu dies hàbils immediatament
anteriors a l'inici de l'activitat. Es formularan separadament per a cada activitat, tal com disposa
l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucció de l'impost i comprendran, entre altres dades, totes les
necessàries per a la qualificació de l'activitat, la determinació del grup o epígraf i la quantificació
de la quota.
Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi directament
l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la
Instrucció de l'impost, a més de la declaració a que es refereix el paràgraf anterior, es presentarà
una declaració per cadascun dels locals citats, si bé, en aquest cas, a efectes de la liquidació
posterior únicament es considerarà l'element tributari superfície.
7. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions d'ordre
físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2 de la
Instrucció, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència
a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal presentar les declaracions de variacions en
el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es produí la circumstància que motiva la
variació, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.
8. Els subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual figurin
inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat. Aquestes
declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que es produí
el cessament, i sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.
9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant aquesta Administració
municipal o de l’entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, en la forma i models en
que es determini.
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Article 10. Règim de Gestió
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, es realitzarà per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gestió censal,
tributària i la inspecció del Tribut i comprendrà la formació dels censos de l'impost, la
qualificació de les activitats econòmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, l'elaboració de
la matrícula i, en general, totes les funcions que integren la gestió censal de l'impost, en els
termes assenyalats en el paràgraf primer de l'article 90 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les funcions de concessió i
denegació d'exempcions de caràcter pregat, amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit
benefici fiscal en formular la corresponent declaració d'alta en la matrícula, pràctica de les
liquidacions, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per
la informació i assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions.
Els subjectes passius presentaran la corresponent declaració, en el termini dels deu dies hàbils
immediatament anteriors a l'inici de l'activitat i en el model aprovat per l’Administració amb
competència censal en l’àmbit del Tribut.
Article 11. Padrons
L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de
documents expressius de les seves variacions elaborades per l’ens que realitza la gestió
censal.
La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró fiscal anual,
que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils perquè els
interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi
l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
Article 12. Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts d'aquest impost:
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a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i també els seus respectius organismes
autònoms i entitats de dret públic anàlogues de les Comunitats Autònomes i entitats Locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat, durant els dos primers períodes impositius en
els quals es desenvolupi la mateixa. No se considerarà inici d’activitat quan la mateixa s’hagi
desenvolupat anteriorment sota un altra titularitat.
c) Les persones físiques.
d) Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net de la xifra
de negocis inferior a 1,000.000 d’euros; així com els subjectes passius de l’Impost sobre la
Renda dels no Residents que operin a Espanya a través d’establiment permanent amb una xifra
neta de negocis inferior a 1,000.000 d’euros.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades per
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus
finançats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o
per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots
els seus graus que, sense tenir ànim de lucre, estessin en règim de concert educatiu, fins i tot si
facilitessin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja
pensió o internat i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels
tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per cap
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l'establiment.
g) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre,
per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per l'ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela dels minusvàlids realitzin, encara que venguin els productes dels
tallers dedicats a les dites finalitats, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per a cap
particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l'establiment.
h) La Creu Roja Espanyola.
i) Els subjectes passius als quals els és d'aplicació l'exempció de l'impost en virtut de tractats o
convenis internacionals.
2. Els beneficis regulats en les lletres b), c), d), e), f) i g) de l'apartat anterior tenen caràcter
pregat, i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
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3. Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudiran, en els termes establerts en
la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i dels recàrrecs d'aquest
impost.
5. Les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts en el capítol I del títol
II de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d'incentius fiscals a la participació
privada en activitats d'interès general, estaran exemptes de l'impost sobre activitats
econòmiques per les activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica. A
aquests efectes, s'entendrà que les explotacions econòmiques coincideixen amb l'objecte o
finalitat específica de l'entitat quan les activitats que en les dites explotacions es realitzin
persegueixin el compliment de les finalitats previstes en els articles 2.4 i 42.1, a), de
l'esmentada Llei 30/1994, que no generin competència deslleial i que els seus destinataris
siguin col·lectivitats genèriques de persones.
Article 13. Inspecció
La inspecció d'aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o per l’entitat qui tingui
delegada aquesta facultat per part de l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del
corresponent acord de delegació i segons el Reglament General d'Inspecció de Tributs i les
concordants i vigents ordenances general i fiscal.
Article 14. Infraccions i sancions
Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i sancionaran d'acord amb allò que
disposen els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2003,
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.

ANNEX 1
Els carrers i altres punts del terme que s'inclouen en les diverses categories especificades a
l'article 7 de l'ordenança, son els següents:
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Categoria 1. Comprèn tot el terme d'Amposta excepte els carrers i punts que figuren a les
zones dos, tres i quatre.
Categoria 2. Comprèn la totalitat del Pla d'Ampúries i de Poble Nou. En concret: Carrers
Alfaques, Caudillo, Cisne, de la Cinta, de la Escuela, de la Font, del Mar, dels Pins, Ebro,
Fortaleza, Lluna, Major, Pins, Poble Nou, Ronda de la Lluna i Ronda del Mar, tots elss de
Poble Nou. I del Pla d'Ampúries: Av. Aragonesa, des del num.98 fins el final, Atenes, Delfos,
Esparta, Helena de Troya, Itaca, Mikonos, Olímpia, Penèlope, Pireo, Rodas, Salònica i Pl.
Ulises.
Categoria 3. Comprèn el terme municipal delimitat pel nucli urbà, el terme de Tortosa, el riu
Ebre i el canal de la dreta.
Categoria 4. Comprèn els vials dels polígons industrials.
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Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1er. Fet imposable
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels
vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la
seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també
consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, tot i que s‘hagin donat de baixa en els registres per antiguitat del model,
puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o
curses limitades als d'aquesta naturalesa.
b)Els remolcs i semi- remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels
quals no sigui superior a 750 quilograms.
Article 2t. Subjectes passius
1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats
a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, a
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
c) Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública
Article 3è. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o co- titulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en
proporció a llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs 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.
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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.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei General Tributària.
Article 4n. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest 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, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així
mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò que es disposi en tractats
internacionals.
d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat
de ferits i malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350
kg. i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h.,
projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb
alguna disfunció o incapacitat física.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa aquesta paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia
aquelles que que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del
conductor.
g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
Es concedeix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost a favor dels titulars dels
vehicles històrics. La condició de vehicle històric s’ha d’acreditar mitjançant certificació
emesa per l’òrgan competent de l’Administració autonòmica, d’acord amb el que disposa el
RD 1247/95 de 14 de juliol pel que s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
Es concedeix una bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor dels titulars d’ls
vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys , comptats a partir de la data de
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fabricació. Si no fos coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si
hi manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar
2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) f) g) de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels
vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per
l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions
sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la liquidació ha estat girada
i encara no ha adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix
exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita
l’impost.
Article 5è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles1, de l'impost fixat en
l'article 95.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 del text refós que modifica la llei reguladora de
les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,750.
Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat
per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en
aquest municipi serà el següent:
3. Quadre de tarifes
A) Segons la potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny
Cavalls Fiscals
De menys de 8
De 8 fins 11,99
De 12 fins 15,99
De 16 fins 19,99
De 50 cavalls fiscals en endavant

Import
24,85
67,12
141,70
176,50
220,60

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats,
vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per
les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció
mecànica.

1

Els ajuntaments poden fixar un coeficient d=increment diferent per a cadascuna de les classes de vehicles
previstes en el quadre de tarifes, sense que en cap cas aquests coeficients puguin excedir del límit màxim
previst en l=article 96 ap. 4 de la Llei d=Hisendes Locals.

22

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

Cavalls Fiscals
De menys de 16
De 16 fins 25
De més de 25

Import
34,80
54,69
164,07

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’article 260 del Codi de Circulació, segons estableix la regla 3º de l’article 1ª del Reial
Decret 1576/89 de 22 de desembre.
B) Segons el nombre de places
1. Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9
persones
Places
De menys de 21
De 21 fins 50
De més de 50

Import
164,07
233,67
292,09

S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al transport
mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració de les
mesures i de la disposició de les portes, i altres alteracions que no modifiquin especialment
el model del qual deriva.

C) Segons els quilograms de càrrega útil
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes,
habilitats per al transport de fins 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
Kg. de càrrega útil
De menys de 1.000
De 1.000 fins a 2.999
De més de 2.999 fins 9.999
De més de 2.999

Import
83,28
164,07
233,67
292,09

1. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i
semiremolcs de vehicles articulats.
Kg. de càrrega útil
De menys de 1.000
De 1.000 fins a 2.999
De més de 2.999 fins 9.999

Import
34,80
54,69
164,07
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D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors
Motocarros
Motocicletes:
Fins 125 c.c
De més de 125 fins 250 c.c
De més de 250 fins 500 c.c
De més de 500 fins 1.000 c.c
De més de 1.000 c.c

Import
8,71

8,71
14,92
29,83
59,66
119,32

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les diferents
tarifes, serà el que es determini, amb caràcter general, per l’Administració de l’Estat. En el
seu defecte, s’estarà al que disposi el Codi de Circulació pel que respecta als diferents tipus de
vehicles.
Per a determinar el mòdul aplicable als vehicles tot-terrenys i furgonetes, s’estableixen els
següents criteris:
a) Vehicles tot- terrenys: Es podrà considerar integrat al grup de turismes o camions si es
compleixen alguna de les dos consideracions següents:
 Tindrà la consideració de turisme si el número de seients que disposa el vehicle és
igual o superior a la meitat de les places autoritzades pel fabricant.
 Tindrà la consideració de camió si el número de seients que disposa el vehicle és un
número igual o inferior a la meitat menys ú de les places autoritzades pel fabricant
b) Furgonetes: Es podrà considerar integrat al grup de turismes o camions si es compleixen
alguna de les dos consideracions següents:
 Tindrà la consideració de turisme si a la fitxa tècnica del vehicle figura el codi 1000 “
Turismo”
 Tindrà la consideració de camió si a la fitxa tècnica del vehicle figura el codi 3100 “
Vehícula mixto adaptable”. En aquest cas es preceptiu passar la revisió de l’ITV cada dos
anys.
Article 6r. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta
adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer de
l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.

24

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
trimestres i es retornarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer, exclòs
aquell en que es produeix la baixa. També s’aplicarà aquest prorrateig de la quota, en els
supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es
produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.
5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan
intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per aquesta activitat,
segons el que determina l'’rticle 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al
prorrateig del deute, però el vehicle no s'inclourà al padró del següent exercici. Les baixes
temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tindran una durada màxima d’un any.
Vençut aquest termini el compravenda haurà de sol·licitar el canvi de titularitat al seu nom.
Quan la transferència es produeix l’any natural següent a la data de la baixa, l’import de la
quota es calcula d’acord amb l’apartat 3 d’aquest article.
Article 7è. Règims de declaració i d’ingrés.
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que
s’adoptin.
2. En el cas d’altes per primera o posteriors adquisicions de vehicles, en aquest cas en els
termes del segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 6 d’aquesta Ordenança o quan els vehicles
es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els
subjectes passius presentaran davant l’Ajuntament o Administració encarregada de la gestió,
en el termini de trenta dies comptats des de la data de l’adquisició o reforma, una declaracióliquidació, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació del tribut. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o
modificació, la tarjeta d’inspecció tècnica i el Document Nacional d'Identitat o el Codi
d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.
3. Provist de la declaració-liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de
l'impost resultant de la mateixa a l'oficina gestora, o en una entitat bancària collaboradora.
Aquesta declaració-liquidació tindrà el caràcter de provisional, fins que l’oficina encarregada
de la gestió verifiqui que la mateixa s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les
normes reguladores de l’impost.
c) En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut
presentat al cobrament.
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Article 8è. Padrons.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, la recaptació de
les quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
2. El padró de l’impost, un cop aprovat, s’exposarà al públic durant el termini de quinze dies
hàbils perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà al B.O.P i produirà els efectes de notificació de
la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
3. Finalitzat el període d’exposició al públic, es podrà interposar el recurs de reposició
regulat a l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004 del text refós pel que es modifica la llei
reguladora de les hisendes locals.
4. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de Trànsit i
en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis
de domicili.
5. El pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que
fixi l’Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà
d’Edictes publicats al B.O.P, sense perjudici d’utilitzar a més altres mitjans de comunicació.
En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
Article 9è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a
a
de
de 2002 començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. 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. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Art. 1r. Disposició general. D’acord amb allò que preveu l’article 59.2 amb relació amb
l’article 15.2 tots dos del Reial decret legislatiu 2/2004 del text refós pel que es modifica la
Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, regulat pels articles 104 a 110 de la Llei esmentada.
Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana manifestat a conseqüència de la transmissió de
la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi
limitatiu del domini sobre els béns esmentats.
El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”.
b) Negoci jurídic “inter vivos”, sia de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública.
d) Expropiació forçosa.
2. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana, el sòl urbà, el que hagi estat
declarat apte per a urbanitzar per les normes subsidiàries, l’urbanitzable o assimilat per la
legislació autonòmica per comptar amb les facultats urbanístiques inherents al sòl
urbanitzable en la legislació estatal, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que
hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a més, amb clavegueram, subministrament
d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats
per construccions de naturalesa urbana.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, tenen la
consideració d’urbanitzables els terrenys que així classifica el planejament i estan inclosos en
sectors, així com la resta de sòl classificat com a urbanitzable a partir dels moment
d’aprovació de l’instrument urbanístic que el desenvolupa.
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. En
conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de
tenir la consideració d’urbans a efectes de l’impost sobre béns immobles esmentat, amb
independència de que estiguin considerats o no com a tals en el Cadastre o en el Padró
d’aquest.
Art. 3r. Exempcions. 1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es
manifesten a conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions
que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que es facin als
cònjuges com a pagament dels seus havers comuns. Llevat que sigui d’aplicació un règim
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més favorables per al contribuent, en els matrimonis subjectes al Dret Civil Català es
consideraran béns integrants de la societat conjugal els béns que en concepte de
compensació econòmica o per a la divisió de l’objecte comú o per a la liquidació del
règim econòmic matrimonial, s’adjudiquin als cònjuges de conformitat amb els articles
41, 43, 59, 63, 64, 65 o 75 del Codi de Família de Catalunya aprovat per la Llei 9/1998, de
15 de juliol.
b) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges a favor dels fills a conseqüència del
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.
d) 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 allò que
s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol o la llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o
titulars de drets reals acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en els immobles esmentats, sempre que es compleixin les condicions
següents:
Primera. Que les obres s’hagin fet en els anys en el curs dels quals s’hagi posat de
manifest l’increment de valor, prèvia l’obtenció de la corresponents llicència municipal i
de conformitat amb les normes reguladora del règim de protecció d’aquesta classe de
béns.
Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o pressupostos
presentats a l’efecte de l’atorgament de la llicència cobreixin com a mínim l’increment de
valor.
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no
excedeixin del percentatge, amb relació al valor cadastral, igual a l’interès legal del diner
més un punt en el moment de l’acreditació.
e) Amb la sol·licitud d’exempció s’ha d’acompanyar la prova documental acreditativa del
compliment de les condicions assenyalades, i en defecte d’aquesta o si aquesta fos
insuficient, es proposi la que es consideri adequada en substitució o com a complement
d’aquesta.
2. També estan exempts d’aquest impost els increments de valor corresponents quan la
condició de subjecte passiu recau sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els organismes autònoms de
caràcter administratiu de totes les entitats esmentades.
c) El municipi d’Amposta i les entitats locals que hi estan integrades o en les quals s’integri.
d) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
e) 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.
f) Les persones o entitats a favor de les quals s’ha reconegut l’exempció en tractats o
convenis internacionals.
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g) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes
concessions.
h) Creu Roja Espanyola.
3. No s’acreditarà l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb
ocasió de les transmissions de terrenys d’aquesta naturalesa derivades d’operacions a les quals
resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII del títol VIII de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, amb excepció de les previstes en l’article 108 quan no siguin integrants en
una branca d’activitat.
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el nombre d’anys al llarg
dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor no s’ha interromput per causa de la
transmissió derivada de les operacions previstes en el capítol VIII del títol VIII.
4. No s’acreditarà l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb
ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a conseqüència
de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de
nova creació, sempre que s’ajustin plenament a les normes previstes en la Llei 10/1990, de 15
d’octubre, de l’esport, i al Reial Decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats anònimes
esportives.
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el nombre d’anys a llarg
dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la
transmissió derivada del procés d’adscripció.
Art. 4t. Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) 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 què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, que
adquireixi el terreny o aquell a favor del qual es constitueix o es transmet el dret real de
què es tracti.
b) Ens 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 què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària que transmet el
terreny o aquell a favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
c) En els supòsits a que es refereix 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 es
refereix 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 5è. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
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2. 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.
3. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 6è. 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 en el moment de l’acreditament i
experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.
En el supòsit que el valor cadastral del terreny experimenti un increment en relació a
l’exercici anterior com a resultat d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter
general, i atenent el que disposa l’article 107.3 del Reial decret legislatiu 2/2004 del text refós
pel que es modifica la llei reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà una reducció del 40 %
durant els següents cinc anys a comptar de la variació del valor. Finalitzat aquest període,
s’aplicarà el valor cadastral del terreny que figuri al padró fiscal de l’Impost sobre bens
immobles corresponent a l’any en que es produeixi la transmissió.
2. Per determinar l’import de l’increment real del valor, s’ha d’aplicar sobre el valor del
terreny, en el moment de l’acreditació, el percentatge total que resulta de multiplicar el
percentatge anual que tot seguit s’indica pel nombre d’anys al llarg dels quals ha tingut lloc
l’increment de valor:
Percentatge anual a aplicar
- Període fins a 5 anys
3,3 %
- Període de 6 a 10 anys
3,0 %
- Període de 11 a 15 anys
2,7 %
- Període de 16 a 20 anys o més
2,5 %
3. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta i el nombre d’anys
pels quals cal multiplicar el percentatge anual esmentat, només es consideren els anys
complets que integren el període impositiu, sense que hi escaigui de considerar, a aquest
efecte, les fraccions d’anys d’aquest període.
4. En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de l’acreditació serà el
que tingui fixat en aquell moment a l’efecte de l’impost sobre béns immobles.
Tanmateix quan el valor esmentat sigui conseqüència d’una ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat l’impost liquidació
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definitiva el valor dels terrenys obtingut d’acord amb l’assenyalat en els apartats 2 i 3 de
l’article 71 de la Llei 39/1988, referit al moment de l’acreditació.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de l’acreditació de
l’impost, no tingui fixat el valor cadastral en el moment esmentat, l’Ajuntament practicarà la
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat.
5. En la constitució i la transmissió de drets real de gaudi limitatius del domini, per determinar
l’import de l’increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al valor
del drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a l’efecte de l’impost
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes
següents:
A) USDEFEUT
a) S’entén que el valor de l’usdefruit i dret de superfície temporal és proporcional al valor
del terreny, a raó del 2% per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70%.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del
terreny si l’usufructuari té menys de vint anys, valor que minora a mesura que l’edat
augmenta en la proporció de l’1% menys per cada any més, amb el límit mínim del 10%
del valor total.
c) Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica s’estableix per a un termini superior
de trenta anys o per a un temps indeterminat, s’ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
d) En cas que hi hagi diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin simultàniament el dret
indivís, es valorarà el dret d’usdefruit tenint en compte l’edat de l’usufructuari menor.
e) En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada usdefruit
successiu tenint en compte l’edat de l’usufructuari respectiu.
B) ÚS I ESTATGE
El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar el 75% del valor del terrenys
sobre el qual s’ha imposat d’acord amb les regles corresponents a la valoració dels usdefruits
temporals o vitalicis, segons els casos.
C¨) NUA PROPIETAT
El valor del dret de la nua propietat s’ha de fixar d’acord amb la diferència entre el valor de
l’usdefruit, ús o estatge i el valor total del terreny. En els usdefruits vitalicis que, alhora,
siguin temporals, la nua propietat es valorarà aplicant-hi, de les regles anteriors, aquella que li
atribueixi menys valor.
En l’usdefruit a què es refereixen les lletres d) i e), la nua propietat s’ha de valorar segons
l’edat del més jove dels usufructuaris instituïts.
D) DOMINI UTIL, DIRECTE I MITJA
a) El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o mitjà i el del
terreny.
b) El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcularà d’acord amb els
preceptes que estableix la Llei 6/1990, de 16 de març, de censos, aprovada pel Parlament
de Catalunya.
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6. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real
de superfície, cal aplicar el percentatge corresponent sobre la part del valor cadastral que
representa, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de
transmissió o, si no n’hi ha, el que resulta d’establir la proporció corresponent entre la
superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o
volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. En cas que no s’especifiqui el nombre de
noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim
edificable segons el planejament vigent.
7. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la
part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat al
terreny esmentat sigui inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.
8. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar
les normes de tributació del dret d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la facultat de
disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l’impost en el domini ple.
Article 7è. Tipus impositiu.
El tipus impositiu és del 27%.
Article 8è. Quota tributària.
La quota serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable.
Article 9è. Correccions de la quota.
1. Les transmissions “mortis causa” referents a l’habitatge habitual del causant, sempre que
els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o adopció,
gaudiran de les bonificacions següents en la quota:
a) El 95% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de 7.200 €.
b) El 25% a partir d’un valor cadastral del sòl de 7.200 €, així com a la resta dels béns
afectes a l’impost integrants de la herència amb independència del parentesc entre l’hereu
i el causant.
2. Sense la relació de parentesc esmentada en l’apartat 1 d’aquest article, la bonificació
afectarà també els qui rebin de l’ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació
de l’ús de l’habitatge per raó de conviure amb el causant.
3. Aquestes correccions de la quota en forma de bonificació s’aplicaran únicament en els
supòsits en que els subjectes passius presentin a declaració els actes que posin de manifest
la transmissió “mortis causa” dintre del termini obligatori de sis mesos des de la defunció
del causant o d’un any en el cas que s’hagués demanat una pròrroga per part dels subjectes
passius.
Article 10è. Acreditació.
1. L’impost s’acredita:
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a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït, inter vivos o
mortis causa, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data de la constitució o de la transmissió.
2. A l’efecte d’allò que disposa l’apartat anterior, es considera data de la transmissió:
a) En els actes o en els contractes inter vivos, la de l’atorgament del document públic i, si es
tracta de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic o la del
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.
3. En cas que es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o del contracte que determina la transmissió del
dret real de gaudi sobre aquest contracte, el subjecte passiu té dret a la devolució de l’impost
pagat sempre que aquest acte o contracte no li hagi comportat cap efecte lucratiu i que reclami
la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma. S’entén que hi ha
efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han de fer les devolucions recíproques a
què es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït
efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions
del subjecte passiu de l’impost no hi pertocarà cap devolució.
4. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s’escau la
devolució de l’impost pagat, i caldrà considerar-lo com un acte nou sotmès a tributació. En
aquesta qualitat de mutu acord, s’ha de considerar l’avinença en acta de conciliació i
assentiment de la demanda.
5. La qualificació dels actes o contractes entre els quals hi ha establerta alguna condició s’ha
de fer d’acord amb les prescripcions del Codi Civil. En cas que sigui suspensiva, l’impost no
s’ha de liquidar fins que aquesta no es compleixi. Si la condició és resolutòria, l’impost
s’exigeix, llevat que, quan la condició es compleixi, es faci la devolució oportuna, segons la
regla de l’apartat 3 anterior. Es considera que la condició suspensiva s’ha complert quan
l’adquirent ha entrat en possessió del terreny.
Article 11è. Règim de declaració. 1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant
de l’Ajuntament una declaració segons el model que aquest ha determinat, on s’hi contindran
els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què
es produeixi l’acreditament 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 dels subjectes passius.
3. A la declaració s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que
originen la imposició.
4. Independentment del que es disposa en l’apartat primer d’aquest article, també estan
obligats a comunica a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis
que els subjectes passius:
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a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 2n d’aquesta ordenança, sempre que
s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que
transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d’aquest article, l’adquirent o la persona a favor
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que
posin en relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes
d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat
presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat
s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General
Tributària.
Article 12è. Notificacions. 1. El departament de l’Oficina de Gestió Tributària ha de practicar
les liquidacions d’aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació, i s’han de notificar
íntegrament al subjecte passiu, indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant
això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la
declaració.
3. Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent
(mentre no se n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, la liquidació s’ha de
notificar a la persona a nom de la qual s’hagi presentat la declaració. Aquesta persona està
obligada a satisfer-la, i només hi escaurà la divisió de la quota acreditada per un acte o negoci
jurídic en cas que es presenti una declaració per cadascun dels subjectes passius obligats al
pagament.
Article 13è. Igualment, estant obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet
imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits previstos per la lletra a) de l’article 4 d’aquesta Ordenança, sempre que
s’hagi constituït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que constitueixi o
que transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits previstos per la lletra b) de l’article l’esmentat, l’adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracta.
Article 14è. Infraccions i sancions. En tot allò que fa referència a la qualificació de les
infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponen en cada cas, cal
aplicar el règim regulat per la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i
la despleguen.
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Article 15è. Data d’aprovació i vigència. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en data ---------------, començarà a regir a partir de l’1 de gener del 2003 i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o qualsevol altra
norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d’aplicació
automàtica dins l’àmbit de la present Ordenança.
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Ordenança Fiscal núm. 5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1r. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la
llicència d'obra o urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre
que la seva expedició correspongui a aquest municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir
en:
A) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.
B) Obres de demolició.
C) Obres en edificis, tant les que modifiquen la seva disposició interior com les que
modifiquen el seu aspecte exterior.
D) Alineacions i rasants.
E) Obres de fontaneria i de clavegueram.
F) Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra o
urbanística.
3. Queden també incloses al fet imposable de l'impost, les construccions, instal·lacions o
obres que es realitzin en compliment d'una ordre d'execució municipal o aquelles altres
que requereixin l'existència prèvia d'un acord aprovatori, d'una concessió o d'una
autorització municipal, a les quals la llicència esmentada a l'apartat anterior, es
considerarà atorgada una vegada hagi estat dictada l'ordre d'execució, adoptant l'acord,
adjudicada la concessió o concedida l'autorització, pels òrgans municipals competents,
amb compliment de la tramitació preceptiva, i legalment notificat aquest acte
administratiu, a l'interessat. Queden, igualment, incloses al fet imposable les construccions
instal·lacions i obres realitzades a la via pública per particulars o per empreses
subministradores de serveis públics que comprendran tant les obres necessàries per a
portar a terme l'obertura de "calicatas" i pous o rases, esteses de carrils, col·locació de
postes o voreres, com les que siguin necessàries per a efectuar la reposició, reconstrucció
o arranjament del que s'hagi destrossat o deteriorat amb les expressades "cales" o rases.
Article 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària,
propietàries dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o
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obres, sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà
contribuent el qui tingui la condició de propietari de l'obra.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les
llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres, si no
són els mateixos contribuents.
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol,
als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública
Article 3r. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.
1. 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.
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
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 aquest
impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà
exempt de responsabilitat pels deutes d'IAE existents en la data d'adquisició de
l'explotació econòmica.
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Article 4t. Exempcions, bonificacions i reduccions
Exempcions
1. Està exempta del pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació
o obra de les que sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals
que, estant subjectes a l'Impost, vagi a ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües
residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, tant si es
tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
Bonificacions
1.- L'Ajuntament en Ple, amb al vot de la majoria simple dels seus membres, prèvia sol·licitud
dels subjectes passius i sempre que hi concorren circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment a l'ocupació, podrà concedir les següents bonificacions a l'Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres:
1.1.Fins un 75% de la quota.
- Per totes les activitats industrials, comercials, de serveis i lúdiques, que s'instal·lin als
polígons industrials de Tosses i l'Oriola.
- Per les obres realitzades en indústries situades fora dels polígons esmentats que pertanyen
al sector primari.
- Per les obres, el subjecte passiu de les quals siguin entitats sense lucre, sempre que hi
concorra alguna de les circumstàncies indicades i les obres es consideren d'interès públic.
1.2.Fins un 95% de la quota.
- Per l'obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic)
- Per l'obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers Buenos Aires,
Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, quan es compleixin les
següents condicions:
- a.- Les obres s'han d'efectuar sobre una edificació que tingui, al menys, quaranta anys.
- b.- Han de destinar-se a habitatge.
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent:
a) Petició del particular interessat. A dita petició haurà d'adjuntar-se la documentació
acreditativa del compliment d'algun dels requisits previstos a l'apartat anterior, pel qual es
sol·licita la bonificació.
b) El Ple de l'Ajuntament, 'prèvia valoració del compliment d eles condicions necessàries per
a la concessió de la bonificació, adoptarà el corresponent acord, del qual se'n donarà
trasllat a l'Oficina de Gestió Tributària per a la seva aplicació.
c) El termini per a l'adopció de l'acord esmentat serà de tres mesos a comptar del dia següent
al de la presentació de la sol·licitud de bonificació. En cas que en el termini anterior no es
resolgui sobre la sol·licitud, aquest s'haurà d'entendre desestimada.
Reduccions de la quota.
Per la rehabilitació de façanes, amb motiu de la celebració de les Festes Majors, considerantse compreses dintre d'aquest apartat aquelles que s'executin durant els mesos de juliol i agost,
s'aplicarà a la quota l'índex corrector del 0,10.
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Per les obres de rehabilitació de patologies estructurals als habitatges del Poble Nou del Delta,
degudament acreditades per informe emès pel tècnic director de les mateixes, aplicarà a la
quota l'índex corrector del 0,25.
Article 5è. Base imposable
La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la
instal·lació o l'obra.
Article 6è. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà el 2,8 cent.
2. Per a les obres majors, la quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen al
pressupost del projecte degudament signat i segellat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.
3. Per a les obres menors, la quota de l'import serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen
al pressupost del projecte calculat pels tècnics municipals d'acord amb els mòduls i
coeficients aprovats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.
Article 7è. Acreditament
L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que
hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
Article 8. Gestió del règim de declaració i d’ingrés.
L'impost s'exigirà en règim d'autoliquidació, tal com estableix l'article 103 del Reial decret
legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
d'acord amb el següent procediment:
1.- Liquidació provisional. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar la quota de
l'impost, presentan a l'Ajuntament en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir
de la data de l'acreditament de l'impost, declaració-liquidació, segons el model que aquest
determini i que ha de contenir els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació
provisional procedent.
En el càlcul de la quota només es podran contemplar aquelles bonificacions que l'Ajuntament
contempli mitjançant aquesta ordenança, havent d'acompanyar junt a l'imprès
d'autoliquidació, fotocòpia de la documentació acreditativa.
En el cas de no presentar la declaració-liquidació, els tècnics municipals determinaran la base
imposable en base a l'obra a fer, segons el projecte tècnic presentat, i en quan la liquidació
definitiva de l'impost, en base a l'obra realitzada.
El pagament d'aquesta liquidació provisional no comporta cap tipus de presumpció o acte
declaratiu de drets a favor del subjecte passiu.
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2.- Liquidació definitiva. El subjecte passiu en finalitzar l'obra, si el cost d'aquesta supera el
declarat i autoliquidat, haurà de presentar durant el termini d'un mes comptat a partir de
l'acabament de l'obra, una declaració d'autoliquidació complementària, acompanyant
documentació justificativa si ho creu oportú.
Aquesta segona declaració d'autoliquidació serà revisada pels serveis Tècnics Municipals a
l'efecte de practicar la liquidació definitiva, entenent-se que si en un termini de dos mesos a
partir de la seva presentació, l'Ajuntament no dicta cap resolució s'esdevé coma liquidació
definitiva de l'impost.
Si finalitzada l'obra, el subjecte passiu no presenta dins del termini establert d'un mes cap
declaració-autoliquidació complementària, l'Ajuntament a la vista de la documentació
aportada o de qualsevol altra relativa a les construccions, instal·lacions u obres realitzades,
així com el cost real i efectiu de les mateixes, mitjançant l'oportuna comprovació
administrativa, modificarà, si s'escau, la base imposable aplicada anteriorment, practicant la
corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, segons
procedeixi, la quantitat que resulti, sense perjudici de la imposició de les sancions que siguin
aplicables d'acord amb el disposat al capítol II. Les infraccions tributàries, de l'ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals, i demés
normativa aplicable.
3.- Liquidació d'ofici. En aquells casos en què el subjecte passiu no sol·liciti la llicència
preceptiva o iniciï la construcció, instal·lació o obra abans de formular-ne la sol·licitud,
l'Ajuntament podrà d'ofici, practicar la liquidació provisional que correspongui i, al moment
oportú, la definitiva, sense perjudici de l'aplicació del règim sancionador establert segons allò
determinat a l'article 10è. d'aquesta Ordenança Fiscal.
4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà a l'Oficina de Gestió
Tributària de l'Ajuntament d'Amposta o a les entitats col·laboradores que determini
l'Ajuntament.
Article 9è. Comprovació i investigació
La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la
Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 10è. Infraccions i sancions.
1. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel que es
desenvolupa el règim sancionador tributari.
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2. Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d'especial transcendència per a la
gestió de l'impost la presentació de les declaracions exigides per la normativa vigent i
recollides a l'article 8 d'aquesta Ordenança.
Article 11è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple el dia 26 d'octubre de 1998 començarà a regir el
dia 1r. de gener de 1999 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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
de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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Ordenança fiscal num.6
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Capítol I - Fet imposable
Article 1r.
1. El fet Imposable de les contribucions especials el constituirà 1'obtenció d'un benefici o
d'un augment de valor del, seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de
la realització d’obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de
caràcter municipal per part d'aquest municipi.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció
serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes
passius.
Article 2n.
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre dels seu àmbit de competència per
atendre les finalitats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin
atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d'aquest municipi.
2. Les obres i serveis a que es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels guals
aquest municipi en fos l'únic titular.
b) Concessionaris amb, aportacions d'aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o ampliació
del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.
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Article 3r.
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i 1'ordenació de contribucions
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes
en l'article 1r. d'aquesta ordenança general:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua,
de xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.
c) Per 1'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per 1'eixamplement i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i
pavimentades i per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calcades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realitzaci6 d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per al proveïment.
i) Per la construcció d’estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d’obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació d’informació.
m) Per la realització d’un l'establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis
municipals.
Capítol II - Exempcions i bonificacions
Article 4rt.
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que
els que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis
internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat
anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el
precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat.
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3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, 1'import de les
bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius
Capítol III - Subjectes passius
Article 5é.
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per
l'establiment dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones
beneficiades especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en
siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances
que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les
empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.
Article 6é.
1. Sense perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de
1'Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis
afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci
la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de
propietaris facilitar a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu
coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes
individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única,
de la distribució de la qual se n’ocuparà la mateixa comunitat.
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Capítol IV - Base imposable
Article 7é.
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel
90 per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per
1'establiment o ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres,
plans i programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o
ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat
que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament
al municipi, 0 el d’immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la
Llei de Patrimoni de 1'Estat
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per 1'enderrocament de construccions,
destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se a1s
arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d’ocupar.
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin
d’apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials
o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el
cost real resultava. major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del
càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l'article 2n., c), d'aquesta ordenança,
de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix
l'apartat 2 b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que
pugui, imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En
tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent a que es refereix l'apartat primer
d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel
municipi la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total 1'import de les
subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat' o de qualsevol altra persona
o entitat pública o privada Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la
subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà
d'acord amb el que s’indica en l'apartat 2 de l'article g d'aquesta ordenança general.
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Article 8é.
La Corporació determinarà en 1’acord d’ordenació respectiu el percentatge del cost de 1'obra que
hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial
de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.
Capítol V - Quota tributària
Article 9é.
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes
passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les
regles següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, 1,a seva superfície, el seu
volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d’extinció d'incendis, es podran
distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en
aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superes el 5
per cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, 1'excés es traslladarà als
exercicis successius fins a la seva amortització total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r. m) d'aquesta ordenança general,
1'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o
empreses que les hagin d’utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en
proporció, a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició
de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó,
l'import d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota
de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s’aplicarà a reduir, a
prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.
Article 10é.
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes,
trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es
consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la
determinació de les quotes individuals hom no s’atindrà únicament al cost especial del
tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent.
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2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte
els metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana a la via
pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la
façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva
situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de
1'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la
del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la
reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una
corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de
la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a
les longituds de les façanes immediates.
Capítol VI - Acreditament
Article 11é.
1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es
produirà per a cada un dels subjectes passius des que s’hagin executat les que
corresponen a cada tram o fracció de 1'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, el municipi, podrà exigir el pagament a la bestreta. de
les contribucions especials en funció de 1'import del cost previst per a l'any següent.
No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a
les quals hom va exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als
efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu
en l’article 5é d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret
d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de
la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es
disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte
passiu en l'acord concret d'ordenaci6, i això se li hagi notificat, transmeti els drets
sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprés entre
l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a
notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes
des de la data de la transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir
l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en 1'expedient
mencionat.
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4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la
prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les
quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i
es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués realitzat a
la bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del
municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a
1'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de
la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la
devolució corresponent.
Capítol VII - Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Article 12é.
La gestió i la liquidaci6, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran
en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària, en les altres
lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 13é.
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de
cinc anys, havent-t’hi de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà 1'import
de l’interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval
bancari o una altra garantia - suficient que satisfaci la corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant
amb 1'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb
expedició de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i
interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant 1'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament,
a més dels interessos venguts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
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5. D'acord amb les condiciona socio - econòmiques de la zona en la que es realitzin les
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i
l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament
fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells
mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin
oportuns.
Capítol VIII - Imposició i Ordenació
Article 14é.
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del
municipi de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que
hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no
s'hagin aprovat la seves ordenacions concretes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d’adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir
entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o
ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de
contribucions especials
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després
de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a
cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per
edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament,
que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge
del cost que hagin de satisfer les persones les persones beneficiades especialment o de
les quotes assignades.
Article 15é.
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les
obres o 1'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions
especials, s'observaran les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords
concrets d'imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb
la col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la
recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra
a) anterior.
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2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la
unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les
decisions que s'escaiguin.
Capítol IX - Col·laboració ciutadana
Article 16é.
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment
o ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que
s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a
més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en
associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de
l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
Article 17é.
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article
anterior, l'acord l’haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com
a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer
Capítol X - Infraccions i sancions
Article 18é.
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que
els corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General
Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final
la seva publicació en el Butlletí
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de
Oficial de la Província i començarà a regir a partir del dia un de gener de 1990. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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Aquesta ordenança que consta de divuit articles, ha estat aprovada per 1’ajuntament en
sessió celebrada ordinària a
Amposta a vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou
Vist-i-plau
Alcalde

Secretari
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Ordenança fiscal num.7
TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article
58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat que redundi en el seu benefici, encara que
no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a
la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o
l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una
altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

52

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer
efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.
Article 6é. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que
conté l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50
per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels
expedients que motivin l’acreditament.
Article 7é. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura de la següent manera:
-

Certificats
4,50 €
Confrontació de documents
11,23 €
Bastanteig de poders
11,23 €
Informacions testificals
6,04 €
Compareixença davant l'alcaldia amb constància per escrit sol·lic.per l'interessat
6,84 €
Per visat de documents que no estiguin expressament traficats, per cada un
3,21 €
Per cada document que s'expedeixi en fotocopia
0,12 €
Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis
150,00 €
Per cada certific. o informe que expedeixin els serveis urban. a instància de part 13,65 €
Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols
9,40 €
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-

Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc
Per cada m2 o fracció de plànol
9,40 €
Per cada certificació de tècnic municipal, per hora de treball
18,08 €
Venda d'ordenances, cada una
1,22 €
Venda plànol de la ciutat
7,23 €
Recerca d'antecedents, per cada any d’antiguitat
2,03 €
Canvi titularitat llicència establiments
150,00 €
Pla permís circulació ciclomotors i altres vehicles exempts de matriculació pròpia 2,41 €
Llicència repartiment propaganda
12,04 €
Per cèdula de qualificació urbanística
42,85 €
Certificat inicial adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència
1.667,10 €
Certificat revisió adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència
1.544,01 €
Autorització de serveis funeraris
332,62 €
Certificats d’arrelament
10,00 €
Certificats de reagrupació familiar
20,00 €

Article 8é. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la
tarifa d'aquesta taxa.
Article 9é. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que inici i
la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesa al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 10é. Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal
adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests
mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no
es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l’interessat
perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que,
passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud
serà arxivada.
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3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no
s'ha satisfet la quota tributària corresponent
Article 11é. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989 , entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir
del dia un de gener de 1990 . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin
la seva modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de onze articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
ordinària a vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou.
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Ordenança fiscal num.8
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de 1'escrit del municipi,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article
58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar 1'escut del municipi en
plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, papereres, logotips, etiquetes i
d'altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars a instància dels interessats.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi que aquest
Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'autorització per a 1'ús de l'escut del
municipi.
Article 4rt. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que explotin
serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli
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Article 6é. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible per la
concessió i la successió en la titularitat, de l'autorització i per la utilització de l’escut d'acord
amb la tarifa següent:
-

Per la concessió de l'autorització .................................................................... 22,79 €
A més, per la utilització de l'escut, cada any .................................................... 7,34 €

2. Les quotes referides no seran objecte de cap modificació.
Article 7é. Acreditament
1. En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de 1’article anterior, la taxa
s’acredita i neix 1'obligacíó de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi 1’ús de
1’escut del municipi.
2. La quota anual per la utilització de l'escut s’acreditarà inicialment el mateix dia a partir
del qual s'entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada any.
Article 8é. Declaració
1. L'autorització per utilitzar 1'escut del municipi s’atorgarà a instància de part i, una vegada
concedida, s’entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular no hi
renunciï expressament.
2. La concessió de l'autorització de l'ús de l'escut del municipi s’entendrà atorgada a la
persona o 1'entitat que 1'hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin hauran
d'obtenir novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta taxa.
Article 9é. Ingrés de la taxa
1. Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització el pagament de la quota
s’efectuarà mitjançant prèvia liquidació per a ingrés directe que inclourà la que assenyala
l'article 6e 1-A) i la quota anual de 1'exercici en el que es realitza la concessió o successió
referida (article 6é 1.B, i que es notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu
ingrés en els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
2. En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota que
assenyala 1’article 6é 1.B s’ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de
recaptació d'aquesta mena de liquidacions.
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Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir
del dia un de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la
seva modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de deu articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada a vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou.
Vist-i-plau
Alcalde

Secretari
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Ordenança fiscal num.9
TAXA PER LA CONCESIÓ DE LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES
DE LLOGUER.
Article 1è. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb allò que es
disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aquest Ajuntament estableix
la "Taxa per llicència de taxis", que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes
de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 57 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la realització de l'activitat administrativa
relacionada amb l'atorgament, la modificació o la transmissió de les llicències i les
autoritzacions per a prestar els serveis de taxi, a què es refereixen la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, del taxi i normes que la desenvolupin, que s'assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de les llicències.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectats per les llicències.
Article 3è. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la Taxa en concepte de subjectes passius contribuents, les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general
tributària següents:
1.- La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i expedició de la llicència o a
favor de la qual s'autoritza la transmissió de la llicència esmentada.
2.- El titular de la llicència, el vehicle del qual sigui substituït.
Article 4r. Responsables.
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què fa referència l'article 42 de la Llei General Tributària.
2.- Han de respondre subsidiàriament els administradors de les societats i els síndics i
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Acreditament.
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què s'iniciï l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte s'ha d'entendre iniciada
l'esmentada activitat en data de presentació de l'oportuna sol·licitud dels serveis municipals
enumerats com a fet imposable a l'article 2n de la present ordenança.
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Article 6è. Quota tributària.
La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa o
activitat, d'acord amb la tarifa següent:

Epìgraf
Import en Euros
1.- Concessió i expedició de llicències:
- Llicències de taxis. . . . . .
600,00
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . . .
300,00
2.- Autorització per transmissió de llicències:
a) Transmissió "inter-vivos"
- Llicències de taxis. . . . . .
1200,00
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . .
600,00
b) Transmissió "mortis causa"
- Llicències de taxis. . . . . .
500,00
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . .
250,00
3.- Autorització per substitució de vehicle:
- Llicències de taxis. . . . . .
30,00
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . .
15,00
Article 7è. Exempcions i bonificacions.
No s'ha de concedir cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 8è. Normes de gestió.
1.- La realització de les activitats subjectes a aquesta Taxa s'han de portar a terme a instància
de part.
2.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe. Una vegada concedides
les llicències o autoritzacions o realitzada qualsevol activitat sol·licitada, es practicarà la
liquidació que correspongui, la qual els contribuents han de procedir a pagar en els terminis
establerts a l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Article 9è. Infraccions i sancions.
Per tot allò que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els articles del Títol IV
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra normativa aplicable.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia en que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2008. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou.
Vist-i-plau

Alcalde

Secretari
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Ordenança fiscal num.10
TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis especials per espectacles o
transports, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 58 de la Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de
competència municipal, a instància de part:
a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i
qualssevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments
públics que per llur naturalesa, per la generació de públic que provoquin o per les
necessitats d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin.
b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de
caravanes a través del nucli urbà.
c) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la
realització de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d'obtenir les màximes
condicions de seguretat.
d) Qualssevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que
exigeixin llur prestació.
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el
particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no hi hagi
hagut sol·licitud expressa.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l'article 33 de la citada Llei General Tributària, que siguin:
1. Titulars, empresaris o organitzadors, si s’escau, dels espectacles i esbargiments que
motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen en
l'article anterior.
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2. Titulars de 1'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una
activitat empresarial, els seus propietaris, i peticionaris dels altres serveis especials i els
seus provocadors i beneficiaris, encara que no els sol·licitin.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5é. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els
apartats a). b) i d) de l'article 2n. en funció del nombre d'efectius, tant personals com
materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una quantitat
fixa i irreductible per vehicle i any quan es tracti de 1'autor d’infracció per realitzar el
transport escolar.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Serveis especials:
-

Per cada policia municipal, per hora o fracció .................................................... 23,00 €
Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per hora o fracció.............. 46,00 €
Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per hora o fracció ....................... 23,00 €
Cessió de senyals, tanques, balitzes i altres, per unitat i dia................................. 11,50 €

3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
1a. Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis s’efectuïn entre les 20 i
les 24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del matí.
2a. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial
el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la
seva entrada després d'haver acabat el servei.
Article 6é. Exempcions
Restaran exempta. del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per 1'Estat, la
Comunitat Autònoma i la Província.
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Article 7é. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es tracti dels serveis assenyalats en
l'article 2n. a), b) i d), quan s’iniciï la seva prestació, i a aquests efectes s’entendrà que
aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
2. En el supòsit de la concessió d'autorització per realitzar el transport escolar, la taxa
s’acreditarà quan s'atorgui aquesta autorització.
1. En el supòsit a què es refereix l'article 2n.2, l’acreditament de la taxa tindrà lloc quan
s’iniciï la prestació efectiva del servei.
Article 8é. Declaració i ingrés
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la
prestació de serveis regulats en aquesta ordenança, presentaran l'escrit corresponent de
sol·licitud en aquest Ajuntament.
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i
autònoma. Aquesta liquidació es notificarà per a ingrés directe una vegada s'hagi fet el
servei o s'hagi concedit l’autorització, i el seu Pagament s’efectuarà en els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9é. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989 , entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia un
de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou
Vist-i-plau
Alcalde

Secretari
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Ordenança fiscal num.11
TAXA PER LA CONCESIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que
tendeixi a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix la Llei
d’urbanisme, Text Refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i que
s'hagin de realitzar en el terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació
i policia previstes en l'esmentada Llei i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest
municipi.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de reforma, conservació i reparació que es
realitzin en 1’interior dels habitatges.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o
s'executin les obres.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
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Article 5. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) Per a les obres majors, els cost real i efectiu de l'obra civil, que es valorarà d'acord
amb el pressupost del projecte, degudament signat i segellat pel col·legi oficial
corresponent.
b) Per a les obres menors, el cost real i efectiu de l'obra civil, que es valorarà segons
els mòduls i coeficients aprovats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.
c) E1 valor que tinguin determinats els terrenys i les Construccions a l'efecte de
l'Impost sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de
demolició de construccions.
d) La superfície dels cartells de propaganda co1.locats de manera visible des de la via
pública.
2. Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que
correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
Article 6é. Quota tributària
1. La quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
a) El 0’2 per cent, en el supòsit 1 a) de 1'article anterior
b) El 0'2 per cent, en les parcel·lacions urbanes.
c) El 0,04 per cent de la taxa de primera ocupació
d) Sis euros per m2 de cartell, en el supòsit 1 d) de l'article anterior.
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestimament, abans de la concessió de la
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que
s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s’hagués iniciat
efectivament.
Article 7é. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa
Article 7é.bis.
D’acord amb el que determina l’article 27.1 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós de
la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aquesta taxa s’exigirà en règim
autoliquidació. El procediment aplicable serà el que es defineix a l’ordenança reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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Article 8é. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat
en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el
subjecte passiu la formulava expressament
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent,
la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a
determinar si 1’obra en qüestió es autoritzable o no, independentment de l'inici de
1'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d’aquestes obres o
la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació
del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha
concedit la llicència.
Article 9é. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament,
la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel
Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de 1’obra i
del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar 1’import estimat de l'obra, l'amidament i el
destí de l'edifici
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells acte en què no s'exigeixi la
formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la
sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que
s'han d’utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les
quals permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicencia es modificava o s'ampliava el
projecte caldrà notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost
o el reformat i, si s'escau, plànols i membres de la modificació o ampliació.
Art. 9è.bis. Declaració finalització d'obra i sol·licitud llicència de primera ocupació.
1. Les persones físiques o jurídiques i demés entitats que determina l'article 35 de la Llei
58/2003 General Tributària que sol·licitin de l'Ajuntament la Llicència de Primera
Ocupació, un cop finalitzades les obres vindran obligades a presentar instància
sol·licitud mitjançant la qual manifestaran un dels dos supòsits següents:
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a) Si s'han realitzat més obres o instal·lacions de les que en el seu dia van declarar
mitjançant el projecte presentat, hauran d'acompanyar a la instància, model
d'autoliquidació complementària en el que es farà constar el detall de les obres
realitzades de més de les contemplades al projecte del que ja es va efectuar
l'autoliquidació inicial, amb la valoració de les mateixes i l'aplicació de la taxa
corresponent. A més de la liquidació complementària, l'import total de les obres o/i
instal·lacions realitzades servirà de base per calcular la taxa de primera ocupació que
també es liquidarà pel sistema d'autoliquidació.
b) En el cas que no hi hagi excés d'obra, declaració en la que s'indiqui que les obres
realitzades s'ajusten íntegrament al projecte presentat en el seu dia a l'Ajuntament i per
tant l'autoliquidació provisional liquidada en el moment en què els interessats varen
sol·licitar la llicència d'obres esdevé definitiva. També s'acompanyarà, en aquest cas,
l'autoliquidació, en base de l'import total del pressupost, de la taxa de primera
ocupació.

Article 10é. Liquidació i ingrés
1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l’article 5é. 1 a), b) i d):
a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació provisional
sobre la base que ha declarat el sol·licitant.
b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que
les obres s'hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la
vista del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que
s’escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar en provisional.
2. En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació que
es realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li
correspongui, tindrà caràcter definitiu llevat que el valor que es determina en l'Impost
sobre Béns Immobles no tingui aquest caràcter.
3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que
substitueix el contribuent per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant
els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació
Article 11é. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
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Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989 , entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia un
de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou
Vist-i-plau
Alcalde

Secretari
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Ordenança fiscal num.12
TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
Article 1er.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb
allò que disposen els articles 15 a 27 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, i a l’empara del que disposa
l’article 57 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental i Decret 136/1999, de 18 de maig, pel que s’aprova el reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, aquest Ajuntament estableix les taxes per la tramitació
municipal: de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les comunicacions
prèvies i de les llicències d’obertura i d’ús previstes a les Lleis 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, Decret 179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el
reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals de Catalunya i Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol: que s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’entenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable d eles taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per
part de l’Ajuntament de:
a) Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la Llei
3/98 i Decret 136/99, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la
Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en
l’annex I.
b) Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals, de
les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin
activitats de les incloses als annexos II.1 i II.2 de la Llei 3/98 i Decret 136/99.
c) Els serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds d’exercici de les activitats
sotmeses al règim de comunicació, o en el seu cas, de les sol·licituds de les Llicències
d’obertures d’establiments, incloses a l’annex III de la Llei 3/98 i Decret 136/99.
d) Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats
compreses en els apartats anteriors.
e) Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, a la
Llei 3/98 i Decret 136/99.
f) Els serveis tècnics i administratius que comportin la concessió de llicències d’obertura
d’establiments i d’ús, i en el seu cas, les de comunicació, regulades a la Llei 8/1987,
Decret 179/1995 i Decret Legislatiu 1/1990.
g) Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
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Variació o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat, encara que
continuï el mateix titular.
Canvi de titularitat de llicència, cessió o traspàs de negoci que comportin nova
tramitació municipal, sense variar l’activitat.
2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions o instal·lacions i
les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol
activitat o ús, excepte el d’habitatge.
-

Article 3er.- Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius d’aquestes Taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització
ambiental o llicències municipals.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
4.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho seran
els titular de l’activitat.
5.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense
haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjectes passiu d’aquesta taxa la
persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat.
Article 4r.- Meritament de la taxa
1.- L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la sol·licitud de llicència o
d’efectuar-se la comunicació prèvia, o, cas que aquella no es sol·liciti o la comunicació no
s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al
subjecte passiu.
2.- Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans de
l’obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.
3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la
denegació de la llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta condicionada a la
modificació de les condicions de l’establiment ni per la renúncia o desestimen del sol·licitant
una vegada atorgada la llicència.
Únicament en el cas en què l’interessat renunciï o desisteixi en anterioritat a què l’Ajuntament
hagi atorgat la llicència, es practicarà una reducció de la taxa del 75%.
Article 5è.- Categoria de les vies públiques
A l’efecte d’allò que es preveu per l’aplicació de les tarifes de l’article 7è. següent, les vies
públiques d’aquest Municipi es classifiquen en quatre categories, sent aquestes les establertes
per l’Ajuntament i que figuren com annex a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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La categoria del carrer que s’ha d’aplicar en el càlcul de la quota, ha de ser la de la via
pública per la que s’accedeixi a l’àmbit destinat a l’activitat o ús, amb independència de
l’adreça per la que s’hagi sol·licitat la llicència, l’adreça postal o l’adreça cadastral. Si un
local té accés des de vàries vies públiques, s’aplicarà la categoria corresponent a la de la via
pública que la tingui més alta.
Article 6è.- Tarifes
1.- Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el
quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l’activitat, de la seva superfície, i ubicació,
d’acord amb la normativa mediambiental vigent.
GRUPS D’ACTIVITATS
Annex I
Annex II.1
Annex II.2
Annex III. Permís mun. ambiental
Annex III. Règim comunicació

TARIFA BÀSICA /M2
9,00 €/M2
7,00 €/M2
6,50 €/M2
6,00 €/M2
5,50 €/M2

QUOTA MINIMA
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

L’import de la quota es calcula a partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus
d’activitat o ús, si és de naturalesa econòmica o no, la superfície i l’índex de situació en
funció de les categories de les vies públiques on s’ubiqui l’establiment, local o instal·lació en
el que es desenvolupi l’activitat o l’ús. La quota a liquidar serà la que resulti del càlcul que a
continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la quota mínima
Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q = TB x S x FC x CS
En el que:
TB = tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de naturalesa no
econòmica, 0,60 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la resta.
CS = coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via pública en la que
s’ubica l’activitat o ús:
1,170
1ª categoria
2ª categoria
0,970
3ª categoria
0,865
4ª categoria
0,700
Q = quota de la taxa
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La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota mínima
establerta al quadre de tarifes multiplicada pel factor corrector d’activitat (FC). En el cas de
ser inferior, es liquidarà la quota mínima.
2.- La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la
forma que es detalla en els següents apartats:
a) Per l’inici de l’activitat o ús, la quota serà la que per l’activitat a desenvolupar resulti de
l’aplicació del que s’estableix al punt 1 del present article.
b) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l’equivalent al 25 % del que s’estableix al
punt 1 del present article.
c) Per l’adequació a la Llei 3/98 i sempre que l’activitat disposi de llicència municipal
prèvia, la quota a liquidar serà l’equivalent al 25% del que s’estableix al punt 1 del present
article.
d) Per l’ampliació de l’activitat, la quota a liquidar serà la següent: si l’ampliació es
considera com un canvi substancial, la que resulti del càlcul del polinomi definit al punt 1,
computant el 100 % de la superfície de l’ampliació.
e) Per ampliacions de l’activitat que no impliquin modificacions en la superfície de
l’establiment o dels elements que van servir per a realitzar les tasques per les que va
obtenir llicència, i sempre que aquesta nova activitat estigui inclosa en el mateix annex de
la llei 3/98 que l’anterior, la quota a liquidar serà equivalent al 25% del que s’estableix al
punt 1 del present article.
f) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 10 % del que com a primera instal·lació
correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1.
g) Per les alteracions que es portin a terme a l’establiment i que comportin una nova
verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, la quota serà del 25% del que
correspongui com a primera instal·lació.
h) Pels canvis de titularitat la quota serà la recollida a les tarifes de l’ordenança fiscal núm.7,
excepte en els casos de successió familiar entre cònjuges i entre descendents i ascendents,
els quals han de tributar un 25% de les quotes esmentades.
3.- En cas de desestimen formulat per sol·licitant amb anterioritat a la resolució de
l’expedient, les quotes que cal liquidar són el 25% de les què resultin en aplicació dels punts
anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
4.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal i que el seu
termini sigui com a màxim de tres mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació de les
tarifes i càlculs establerts al punt 1anterior.
5.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal i per motius
d'arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el període del
trasllat no superi un any, serà del 50% de la que resulti de l'aplicació de les tarifes i càlculs
establerts al punt 1 anterior.
6.- Als trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna,
enfonsament, incendi o desnonament no originat per manca de pagament de lloguers i el que
es verifiquin en compliment d'ordres i disposicions oficials, s'aplicarà un índex corrector de la
quota del 0,1.
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7.- A les activitats industrials, comercials i de serveis que s'instal·lin en els polígons
industrials de Tosses i l'Oriola, s'aplicarà un índex corrector de la quota del 0,25.
8.- A les activitats lúdiques que s'instal·lin en els polígons industrials indicats, s'aplicarà un
índex corrector de la quota del 0,50.
9.- Les activitats emplaçades fora dels polígons que reuneixen alguna de les següents
característiques se'ls aplicarà els índex correctors que s'indiquen a continuació, els quals
podran acumular-se.
9.1.- Empreses amb una plantilla de personal superior a cinquanta treballadors,
necessàriament ubicats al centre productiu pel qual s'ha demanat la llicència d'obertura
d'establiments.
0,70
Aquesta reducció de la quota es gestionarà de la següent manera:
a) Un cop autoritzada l'activitat, el subjecte passiu presentarà sol·licitud demanant la
reducció de la quota per albergar una plantilla igual o superior a 50 treballadors, en la que
acompanyarà certificat de la Seguretat Social en el què s'acrediti dita filiació en el centre
producció d'Amposta.
b) L'Ajuntament, prèvies les comprovacions pertinents, acordarà modificar la liquidació
provisional i aplicarà l'índex corrector.
9.2 Empreses que pertanyen al sector primari
0,70
Article 7è.- Normes concessió
A.- Gaudiran d’exempció de pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació de
tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació:
1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna,
enfonsament, incendi o desnonament no originat per manca de pagament de lloguers i els que
es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats o usos de naturalesa no econòmica.
B.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d’activitats autoritzades per
motiu d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el
període del trasllat no superi un any.
C.- Gaudiran d’una bonificació de fins el 75% de la quota les activitats industrials, comercials
i de serveis que s’instal·lin en els Polígons Industrials de Tosses i de l’Oriola.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per escrit,
en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència d’activitat o d’ús, i en qualsevol cas,
abans de que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que es
demana.
Article 8è.- Normes de gestió
1.- Per a les autoritzacions ambientals, l’Ajuntament liquidarà les taxes regulades en aquesta
ordenança, un cop finalitzat el tràmit municipal d’informe de la ponència municipal
d’avaluació ambiental.
2.- Les persones interessades en l’obtenció d’un llicència ambiental, comunicació d’inici
d’una activitat, llicència municipal d’obertura d’establiments o llicència d’ús, han de presentar
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al Registre General de l’Ajuntament, la sol·licitud oportuna amb especificació de l’activitat o
ús que han de desenvolupar a l’establiment o local, acompanyada de la documentació
legalment establerta.
3.- Si després de formulada la sol·licitud de llicència es variés o s’ampliés l’activitat que s’ha
de desenvolupar a l’establiment o se n’alteressin les condicions projectades o bé s’ampliés el
local inicialment previst, aquestes modificacions han de posar-se en coneixement de
l’Ajuntament amb el mateix detall i abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el
número anterior.
4.- Finalitzada l’activitat municipal i una vegada dictada la resolució que procedeixi sobre la
llicència demanda, s’ha de practicar la liquidació corresponent per la taxa que ha de ser
notificada al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals, amb expressió
dels requisits que preveu l’article 102 de la Llei General Tributària.
a) Identificació de l’obligat tributari i elements determinants del deute tributari.
b) Mitjans d’impugnació que poden ser exercits amb indicació del terminis i organismes
davant dels quals han de ser interposats.
c) Lloc, termini i forma en el que ha de ser satisfet el deute tributari.
d) Caràcter de provisional o definitiva.
5.- El pagament de la taxa no suposarà, en cap cas, la legalització de l’exercici de l’activitat.
Article 9è.- Inspecció, recaptació, infraccions i sancions.
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò que es preveu en el Llei
general tributària, en altres lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades per la llur
desenvolupament, i en l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic local.
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la determinació de
les sancions que corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la desenvolupin, així com el que s’estableix a l’Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2006. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
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Ordenança fiscal num.13
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci6 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
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de 1'esmentada
Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són:
assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons 0 de sepultures;
ocupació d'aquest panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació
de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts,
qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la
realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
Article 4t. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 2. Seran
responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb 1-abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5é. Exempcions subjectives
Estaran exempta. els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa
fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
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c) Les inhumacions que ordena l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa
comuna.
Article 6é. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concessions
.- De terrenys per a panteons, per cada espai de 12 m2, i distància de 2,5 m
.- De nínxols de l era. fila a perpetuïtat
.- De nínxols de 2 ona. fila a perpetuïtat
.- De nínxols de 3era. fila a perpetuïtat
.- De columbaris a perpetuïtat
Concessió nínxols temporalment:
.- De l era. fila, per un màxim de cinc anys, per cada any
.- De 2 ona. fila, per un màxim de cinc anys, per cada any
.- De 3 era. fila, per un màxim de cinc anys, per cada any
Canvi de titularitat
Inhumacions:
.- Per cadàvers en panteons
.- Per cadàvers en nínxols 1 era. fila
.- Per cadàvers en nínxols 2ona. fila
.- Per cadàvers en nínxols 3 era. fila
Exhumacions:
.- Per cadàvers en panteons
.- Per cadàvers en nínxols 1 era. fila
.- Per cadàvers en nínxols 2ona. fila
.- Per cadàvers en nínxols 3 era. fila

7.498,27
720,90
612,20
530,00
300,00
30,05
26,25
20,00
23,62
14,25
4,87
3,21
2,00
14,25
4,87
3,21
2,00

Article 7é. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes
a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que 1’esmentat inici es produeix quan aquests es
sol·liciten.
Article 8é. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol·licitud de
permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i la
memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada
s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma
i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
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Article 9é. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989 , entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia un
de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de mil nou-centes vuitanta-nou.
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Ordenança fiscal num.14
TAXA PER LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004.
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida d'escombraries orgàniques i residus sòlids urbans dels immobles, amb
independència de la seva naturalesa i destí, on l'Ajuntament tingui establert el servei.
2. El servei de recollida d'escombraries està integrat per la recollida, transport i tractament de
les escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, entenent-se com a tal les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal dels immobles, s'exclouen
d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, el detritus humans, les
matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o
abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de
seguretat.
3. Quedaran igualment subjectes al pagament de la taxa els titulars dels habitatges destinats a
primera residència ubicats en sòl no qualificat com urbà. En aquest cas la tarifa aplicable
reflectirà la part corresponent al cos de servei de tractament de les escombraries i residus
sòlids urbans, excloent de la tarifa els costos corresponents a la recollida i de transport, per
tractar-se d'enclavaments on l'Ajuntament no té disposats contenidors.
4. No està subjecte a la taxa la prestació, els serveis següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els que per la seva
activitat generin les indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.
Article 3er. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius les persones física o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
36.1 de la Llei General Tributària, que ocupin, utilitzin o posseeixin els immobles situats
en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei estigui establert, i també les
persones empadronades ens habitatges ubicats a l'extra radi de la població, bé sigui a títol
de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, atenent el que disposa
l'article 36.2 de la Llei General Tributària, el propietari de l'immoble, el qual podrà
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repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del
servei.
Article 4r. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària. Seran
responsables subsidiaris els administradors de les societats, els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de
societats i entitats en general, tots els supòsits i amb l'abast que prescriu l'article 43 de la Llei
General Tributària.
Article 5è. Exempcions.
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobles de solemnitat.
Gaudiran d'exempció objectiva els immobles on, amb la deguda llicència d'obres, s'hi
construeixi obra nova mentre es realitzi la mateixa, entenent-se finalitzada en el moment
d'obtenir per part de l'Ajuntament la llicència de primera ocupació o certificat d'habitabilitat.
L'exempció objectiva no podrà estendre's a més de dues anualitats.
Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d'immoble, entenent-se com
a tal aquell que és susceptible de descripció i inscripció al Registre de la Propietat de
forma individualitzada, que es determinarà en funció de la naturalesa, el destí i la potència
d'ús del immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa anual que correspongui d'entre les següents:
Concepte
Immobles sense edificar
Habitatges en sol no urbà
Habitatges en sol urbà
Bars i cafès
Hotels
Hotels sense cuina
Fondes i residències
Locals comerç.> 500 m2
Locals comerç. entre 250 i 500 m2
Locals comercials < 250 m2
Gran superfície de menys de 500 m2
Gran superfície entre 500 m2 i 2000 m2
Grans superfície > 2000 m2

Import
40,80
40,80
103,67
260,44
528,71
321,75
321,75
389,27
143,96
94,24
492,88
1.181,69
3.548,28

Article 7è. Acreditament.
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La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el
servei municipal de recollida d'escombraries en els carrers o llocs on figurin els immobles
propietat o en possessió dels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en
funcionament, i també per als contribuents que, tot i el fet d'estar empadronats en habitatges
situats fora del casc urbà, tinguin la potència de fer ús dels contenidors per al tractament dels
seus residus domèstics.
Article 8è. Declaració i Ingrés.
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data, en què s'acrediti per primera vegada la
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a
aquest efecte, la declaració corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat
la declaració.
3. El cobrament de les quotes que es derivin a comptar de l'exercici en què s'hagi donat d'alta
s'efectuarà, mitjançant dos rebuts anuals d'igual quantia que integren la quota aplicable a
la unitat fiscal creada a partir de la matrícula.
Article 9è. Infraccions i Sancions.
En tot allò, relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 10/10/2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i serà aplicable a partir del dia u
de gener de 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva
modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el dia 10/10/2008.
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Ordenança fiscal num.15
TAXA PEL TRANSPORT DE CARN
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per transport de carns, que es regirà
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s atenen al, que disposa l'article 58 de
1'esmentada Llei 39/1988
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, amb caràcter obligatori en ús de les facultats
concedides per l'article 34 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, del servei de
transport de carns i de despulles des de 1'escorxador municipal als mercats de proveïments i
establiments situats fóra d'ells als domicilis dels particulars, i la càrrega i descàrrega de les carns i
les despulles des dels vehicles que els transportin.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, propietaris de les carns i les despulles que
són objecte de la prestació del servei.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala 1’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5é. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
 Per cada kg de carn en córpora, exc. les d'equí i animals de toreig, i les seves despulles0,09
 Per cada kg de carn en córpora d'equí i les seves despulles ............................................ 0,09
 Per cada kg de carn d’animals de toreig i les seves despulles......................................... 0,09
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Article 6é. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació a 1'exacció de la taxa.
Article 7é. Acreditament
La taxa s'acredita i neix 1’obligació de contribuir quan s’iniciï la càrrega de carns i de despulles
al tragí o transport de la qual s'hagi de procedir.
Article 8é. Declaració i ingrés
1. Els subjectes passius interessats en que se'ls presti el servei el sol·licitaran directament al
cap del servei.
2. Una vegada realitzat el servei, hom practicarà la liquidació corresponent, i es notificarà
per al seu ingrés directe en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.
Article 9é. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir
del dia un de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la
seva modificació o la seva derogació expresses.
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió
celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou.
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Ordenança fiscal num.16
TAXA PER LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA
PÚBLICA, ABANDONATS O ESTACIONATS IRREGULARMENT I QUE
PERTORBEN LA CIRCULACIÓ NORMAL.
Article lr. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la llei 39/1988
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la immobilització i
retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment, que es regeix per aquesta ordenança
fiscal, així com la custòdia dels mateixos fins la seva completa retirada, les normes de la qual
s'ajusten al que preveu l'article 58 de 1'esmentada llei 39/88.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de serveis de competència municipal
necessari per la immobilització per mitjans mecànics o la retirada de la via pública i el seu
tras1lat a un dipòsit municipal dels vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat
advertits per mobilitzar-los, no corregeixin la deficiència.
Article 3er. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de Circulació i afecta
qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per
l'agent de circulació, no corregeix la deficiència, de manera que impedeixi la circulació, hi
signifiqui un perill o la destorbi greument.
L'obligació de contribuir neix des del moment en que es realitza l'activitat municipal.
Article 4rt. Subjecte passiu
Són subjectes passius els conductors dels vehicles immobilitzats o retirats de la via pública que
amb el seu abandonament o estacionament incorrecte hagin motivat l'activitat municipal
Responen solidàriament amb els subjectes passius les persones naturals o jurídiques propietàries
dels vehicles.
Article 5é. Tarifes
1. Per provocar la mobilització de la grua per realitzar la retirada
Bicicletes
Velomotors, motos, turismes i furgonetes
Camions

7,10
37,15
37,15
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2. Per enganxar el vehicle, sense arribar a l'arrossegament i dipòsit
Bicicletes
Velomotors, motos, turismes i furgonetes
Camions
3. Per retirada de vehicles i trasllat al dipòsit municipal
Bicicletes
Velomotors, motos, turismes i furgonetes
Camions
4. Per dia d'estada a partir del següent al dipòsit
Bicicletes, velomotors i motos
Turismes
Furgonetes
Camions

10,75
52,70
67,60
15,60
82,70
Cost del servei
1,25
2,50
3,55
4,75

Les quotes liquidades per aplicació de les tarifes són independents de la multa que per la
infracció correspongui.
Article 6é. Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment en que el propietari del vehicle o el seu propietari
sol·liciti la retirada de la immobilització o la recuperació del vehicle del Dipòsit Municipal en
base a les dades subministrades per la Policia Local.
Article 7é.
S’entendrà per dipòsit municipal, als efectes d’aquesta ordenança, les dependències municipals
que s'habilitin a l'efecte. Però quan hagin circumstàncies especials que així ho aconsellin, a judici
de la Policia Local, podrà establir-se com dipòsit municipal qualsevol garatge públic, amb
percepció en aquest cas com a tarifa el cost que suposi la custòdia del vehicle.
Article 8é.
Si durant el transport del vehicle al Dipòsit Municipal es produïts algun desperfecte,
l'Ajuntament no es farà responsable, excepte quan es pugui demostrar que el personal que hagi
tingut culpa o negligència per maniobres indegudes.
Article 9é. Infraccions i sancions tributàries
Les infraccions i defraudacions tributàries seran sancionades en la forma i quantia fixades a la
legislació tributària vigent.
Article 10é.
Si el mecanisme immobilitzador fos deteriorat o desaparegués amb el vehicle es formularà la
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denúncia davant l'Autoritat Judicial.
Article 11é.
Els funcionaris encarregats del cobrament són responsables de la defraudació que es puguin
produir en 1'expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d'acord amb les
disposicions legals vigents
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació, reunit el dia vint-i-cinc de setembre, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1990, i
regirà mentre no s'acordi la modificació o derogació.

85

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

Ordenança fiscal num.17
REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS
O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PUBLIC LOCAL AIXÍ COM
INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art.58, 15, 19, 20.3, apartat n) i 58 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
ocupacions de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, en els termes establerts a l’art. 5 d’aquesta ordenança, on es regulen les
tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les llicències per a la utilització privativa o l’aprofitament especial dels
terrenys d’ús públic.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
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Article 5. Quota tributària
a) La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes
en l’apartat 3 d’aquest article.
b) S’haurà de tenir en compte per a calcular el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés
per obtenir la superfície ocupada.
b)Els aprofitaments seran anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals,
quan el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments
realitzats sense autorització administrativa es consideren anul·lats.
c) Les tarifes d’aquesta taxa són les següents
- Epígraf 1: Mercat dels dimarts i dissabtes.
- Per cada m. lineal al dia
- Per cada furgoneta
-

2,40
21,20

Epígraf 2: Ocupació de terrenys d'us públic amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions:
- Carrers 1era categoria:
0,12
- Carrers 2ona categoria:
0,11
- Carrers 3era categoria:
0,10
- Carrers 4rta categoria
0,09

-

Epígraf 3: Rodatge cinematogràfic

-

Per l'ocupació de terrenys d'us públic al terme municipal

572,67

Quan l’autorització de la utilització privativa es realitzi mitjançant procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició a la qual
s’atorgui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 6. Normes de gestió
1 Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i no es podran reduir pel període anual o de temporada autoritzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ
a què es refereix l’article 5.3) i formular declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament
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i els elements que s’hi instal·laran. A més, hi hauran d’adjuntar un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que
s’escaiguin.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat.
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a
què es refereix l’article 6.2) i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència
corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència
sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que hom
al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant
la taxa.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers.
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en
benefici particular.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
Meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
4.Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer
dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 8. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincideix
amb el determinat a la llicència municipal.
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2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici, el
període impositiu comprèn l’any natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o l’aprofitament especial, i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, s’ha d’abonar, en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segon
semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici s’ha de retornar una part de la
quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre no s’ha de retornar cap
quantitat.
5. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
2. Per al cas de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la
sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar, degudament
emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que
el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el
primer trimestre de cada any.
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 10. Notificació de les taxes
1. La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars s’ha de fer a
l’interessat en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a l’ocupació o
aprofitament.
Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, si quan s’ha verificat l’autoliquidació aquesta resulta
incorrecta, s’ha de practicar una liquidació complementària.
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, s’ha de
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent
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als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Província.
3. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a 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 qual
substitueix.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.18
REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art. 58, 15, 19, 20.3, l) i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, veles, marquesines, barbacoes i altres
elements amb finalitat lucrativa.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels
terrenys d’ús públic amb taules i cadires, veles, marquesines, barbacoes i altres elements amb
finalitat lucrativa, en els termes establerts a l’art. 5 d’aquesta Ordenança, on es regulen les
tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les llicències per a la utilització privativa dels terrenys d’ús públic, o els qui
es beneficiïn de l'aprofitament , si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.
2. Són substituts del contribuent els propietaris dels establiments que originin l’ocupació del
domini públic i en tot cas el propietari dels elements.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes
en l’apartat 3 d’aquest article.
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2. En tot cas s’ha de tenir en compte el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés
per obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes
i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que l’ocupada per
taules i 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 autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren nuls, però
meritaran la taxa pel temps d’ocupació d’acord amb l’article 7.
3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents:
-

Carrers de primera categoria:
Carrers de segona categoria:
Carrers de tercera categoria:
Carrers de quarta categoria:

0,22 € / dia
0,21 € / dia
0,20 € / dia
0,19 € / dia

Article 6. Normes de gestió
1 Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període anual o de temporada autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ
per l’import de l’article 5.3, i formular declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i
els elements que s’hi instal·laran. A més, hi hauran d’adjuntar un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions formulades
pels interessats. Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l’import ingressat.
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a
què es refereix l’article 6.2) i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència
corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència
sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.
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6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que hom
al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la
taxa.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers.
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o aprofitament especial, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
Meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer
dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 8. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincideix
amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici, el
període impositiu comprèn l’any natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o l’aprofitament especial, i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, s’ha d’abonar, en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segon
semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici s’ha de retornar una part de la
quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre no s’ha de retornar cap
quantitat.
5. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
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2. Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament neix en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la
sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal presentar, degudament
emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que
el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el
primer trimestre de cada any/ en el mes.../....
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari durant l’última desena del termini de pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars s’ha de fer a
l’interessat en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a l’ocupació
de l’aprofitament.
2. En els supòsits de taxes per ocupacions o aprofitaments de caràcter periòdic, s’ha de
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent
als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
3. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a 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 el subjecte obligat al pagament del preu
públic al qual substitueix.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.19
REGULADORA DE TAXA PER LA INSTAL·LACIO DE QUIOSCOS A LA VIA
PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art.58, 15, 19, 20.3.m), i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
instal·lació de quioscos a la via pública.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de la
via pública, per mitjà de la instal·lació de quioscos, en els termes establerts a l’art. 5 d’aquesta
ordenança, on es regulen les tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les autoritzacions, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, sense haver-ho
sol·licitat.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà de conformitat amb les tarifes de l’apartat segon
d’aquest article, en funció de la categoria del carrer on se situï el quiosc, duració de
l’aprofitament i superfície autoritzada o la realment ocupada, si fos superior.
Quadre de tarifes:
-

Carrers de primera categoria: per metre i any
Carrers de segona categoria: per metre i any

36,53 €
34,69 €
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-

Carrers de tercera categoria: per metre i any
Carrers de quarta categoria : per metre i any

32,87 €
30,87 €

Article 6. Normes de gestió
1. Aquesta taxa és independent i compatible amb la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, i qualsevol altra taxa per ocupació de terrenys per
concepte diferent d’aquest.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent, realitzar el dipòsit
previ a què es refereix l'article 6 i formular declaració on hi consti la superfície de
l'aprofitament i els elements que s’hi instal·laran. A més, hi hauran d'adjuntar un plànol
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats. Si es troben diferències amb la petició de la llicència, es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que
s'escaiguin.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.
5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a què
es refereix l'article 9 i fins que els interessats no hagin obtingut l’autorització corresponent.
L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la no concessió de la autorització sense
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.
6. La prestació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que hom
al·legui en contra, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la
taxa.
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers.
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la autorització, si es va sol·licitar.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar l’autorització, la
Meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
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3. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer
dia de cada un del període natural del temps assenyalat a la tarifa.
Article 8. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el
període impositiu coincideix amb el determinat a l’autorització municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a més d’un exercici, el
període impositiu comprèn l’any natural, tret dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o l’aprofitament especial, i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, s’ha d’abonar, en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segon
semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota anyal.
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici s’ha de retornar una part de la
quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no s’ha de retornar cap
quantitat.
5. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o quan no siguin
possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 9. Obligació de pagament
El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la tresoreria
municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar l’autorització
corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que es disposa a l'article 26.1 a)
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi l’autorització
corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats, una vegada estiguin
incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la
recaptació municipal.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el
càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
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Article 10. Notificacions de les taxes
1. En els supòsits de taxes per aprofitaments continuats de caràcter periòdic, s’ha de notificar
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent als
exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a 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 de la taxa a la qual
substitueix.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.20
REGULADORA DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU,
PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art.58, 15, 19, 20.3, apartats h), i 58 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es
regirà per aquesta 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 reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada
de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, en els termes establerts a
l’art. 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï sense
haver sol·licitat la llicència, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per l’entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la condició de
substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que tinguin accés d’entrada de
vehicles.
Article4.Responsables
1.Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
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Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
a) Per les reserves de via pública per a l'aparcament, càrrega o descàrrega de mercaderies,
fins a 2,5 metres d'ample de porta.
Categ. Carrer
1era categoria
2ona categoria
3era categoria
4rta categoria

Import anual
63,09
59,09
42,93
36,37

Import mensual
6,31
5,91
4,29
3,63

Import diari
0,22
0,20
0,15
0,12

b) Per l'excés de 2,5 metres, per cada metre o facció a més de la tarifa anterior:
Categ. Carrer
1era categoria
2ona categoria
3era categoria
4rta categoria

Import anual
37,85
35,45
25,77
21,83

Import mensual
3,79
3,55
2,58
2,18

Import diari
0,14
0,12
0,10
0,09

c) Garatges i tallers mecànics, amb un mínim de 4 m. d'ample
 Carrers de 1era, 2ona i 3era cat.:

146,63€

d) Alta inicial

17,98 €

Article 6. Normes de gestió
Annex a aquesta ordenança, hi figura un índex alfabètic de les vies públiques del municipi
amb la categoria corresponent a cadascuna d’aquestes vies. Les que no apareguin a l’índex
alfabètic són considerades de l’última categoria.
1. Per aplicar les tarifes de l’article anterior se seguiran les següents regles:
a) Quan per a l’entrada de vehicles a què es refereixen les tarifes anteriors, s’hagi necessitat
modificar la rasant de la vorera, les tarifes expressades en el punt
anterior
s’incrementaran en el 20 per cent.
b) Es considerarà modificació de rasant de la vorera tot el que suposi alteració de la línia de
rasant, tant les voreres que estiguin construïdes per l’Ajuntament com per particulars.
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3. Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa es determinarà pel valor econòmic de la proposició sobre la qual
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7. Meritació.
1. La taxa es merita quan s’inicia l’aprofitament especial o l’ús privatiu, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en
benefici particular.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la Meritació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
4. Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l’1 de gener de cada any natural.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu s’estengui a més d’un exercici, la Meritació de
la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural, o el
període previst a la tarifa, tret dels supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament especial, i
s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals , s’ha
d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de
l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota
anyal.
4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, en cas de tarifes anuals, s’ha de
retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no s’ha
de retornar cap quantitat.
5. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu no s’autoritzi o no sigui possible per causes no
imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
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2. Quan se sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial o l’ús privatiu, se’n
declararan les característiques i es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que
el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el primer
trimestre de cada any
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, s’ha de
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent
als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Província.
2. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a 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 qual
substitueix.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.21
REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art.58, 15, 19, 20.3, g), i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes,
tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial per
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes,
tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues en els termes establerts a
l’art. 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï sense
haver sol·licitat la llicència.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els que realitzin les
construccions, instal·lacions o obres: el promotor, el propietari o el constructor.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
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Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d’aplicar la tarifa pels
metres quadrats d’ocupació.
a) Ocupació de terrenys d'us públic per mercaderies i altres
- Carrers de 1a. categoria: .............................................................................................. 0,11 €
- Carrers de 2a. categoria: ............................................................................................... 0,10 €
- Carrers de 3a. categoria: .............................................................................................. 0,07 €
- Carrers de 4ª. Categoria ................................................................................................ 0,06 €
b) Tanques per obres: s'aplica un coeficient reductor del 0,6 en concepte del benefici social
originat pel tancament.
- Carrers de 1a. categoria ................................................................................................ 0,07 €
- Carrers de 2a. categoria ................................................................................................ 0,06 €
- Carrers de 3a. categoria ................................................................................................ 0,04 €
- Carrers de 4ª. Categoria ................................................................................................ 0,03 €
2. L’abonament d’aquesta taxa no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal
d’instal·lació.
Article 6. Normes de gestió
1. Les quotes tributàries es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es
podran reduir pels períodes naturals de temps assenyalats en el epígrafs respectius.
2. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran de
sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps
següent al que s’assenyala a l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que
hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar
pagant la taxa.
4. Si es produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els
titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de
les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar els danys causats,
que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
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2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en
benefici particular.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la
Meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat 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 declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes s’han de liquidar per cada aprofitament
demanat o fet, i són irreductibles pels terminis de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
Es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que el funcionari
municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el primer
trimestre de cada any.
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
5. Si quan s’ha verificat l’autoliquidació resulta incorrecta, s’ha de practicar una liquidació
complementària.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.22
REGULADORA DE TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE
LA VIA PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara d’allò que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen llurs articles 15 a 19,
aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor de
les empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de
subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat, que es
regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per empreses o entitats
que utilitzin el domini públic per prestar els serveis de subministrament.
2. La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que
per la prestació d’un servei sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el
sòl i subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el
titular de la xarxa.
3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats en els apartats anteriors, els de
subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, televisió per cable i altres mitjans
de comunicació o serveis de qualsevol tipus que requereixin l’existència de xarxes.
4. No s’inclou en aquest règim especial de quantificació de la taxa, els serveis de telefonia
mòbil.
5. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa,
depenen de la utilització privativa o de l’aprofitament especial del vol, sòl o subsòl de la
via pública, inclosos aquells serveis que, prestats dins el terme municipal, els subjectes
passius percebin les seves contraprestacions econòmiques en altres municipis.
Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a
les que es refereix l’article 35 de la llei general tributària, titulars de 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, tal com els de subministrament d’aigua,
gas, electricitat, telefonia fixa i altres similars, així com les empreses o entitats que
explotin xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altre tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests
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afectes, s’inclou entre les empreses explotadores d’aquests serveis, les empreses
distribuïdores o comercialitzadores d’aquests.
2. Als efectes d’aquesta taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores a les que fa referència l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen els subministrament com si, no sent
titulars d’aquestes, ho són per dret d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
Article 4. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives
participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents
es transmetran als socis o partíceps 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.
5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries
pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats
6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei General Tributària.
Article 5. Base imposable.
1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el fruïment especial del domini públic local, la
base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació
que, en còmput anual, obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2, d’aquesta Ordenança. S’entendrà per ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada empresa o entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal.
No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis prestats
ni les quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi del
subjecte passiu, però caldrà incloure les quantitats percebudes per drets d’accés i
interconnexió abonats per empreses i entitats distribuidores i comercialitzadores.
2. Quan per al fruïment de l’aprofitament especial al qual es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la taxa
estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
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minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa,
en concepte d’accés o interconnexió .
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui
l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que constitueixen
l’objecte de llur activitat.
4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2, d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i amb d’altres taxes establertes, o que pugui
establir l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, de les quals les esmentades persones físiques o jurídiques i ens sense personalitat de
l’article 33 de la Llei General Tributària hagin de ser subjectes passius.
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en l’article 5
d’aquesta Ordenança.
Article 7. Període impositiu i meritament.
1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’aprofitament especial del domini públic local necessari
per la prestació del subministrament.
2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques es perlloguin durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de
gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute tributari en
el mateix moment en què es presenta la declaració del tribut.
2. Quan es tracti de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials realitzats al
llarg de varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar la corresponent
declaració en les oficines de l’Ajuntament o de l’organisme que tingui delegada la recaptació
de la taxa –mitjançant el model annex a aquesta ordenança que s’aprova conjuntament a la
mateixa—, dintre dels vint dies naturals següents a cada trimestre natural objecte de
declaració.
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Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al propietari
de les xarxes en ordre a justificar la minoració a la qual fa esment l’article 5.2 d’aquesta
Ordenança.
3. S’expedirà abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer el deute en el moment de
presentació de la declaració en el lloc de pagament indicat al cos del propi abonaré.
4. L’Ajuntament o l’organisme que tingui delegada la recaptació de la taxa comprovarà el
contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, si s’escau, que es notificarà als
interessats als efectes pertinents.
Article 9. Convenis de col.laboració.
Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants,
per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.
Article 10. Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa l’article 77 i següents de la
Llei General Tributària i normativa que la complementi.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 27 de gener de 2003, regirà des del dia 1 de gener de 2003.
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Ordenança fiscal num.23
REGULADORA DE TAXA PER L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS I PROPAGANDA EN
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els art.58, 15, 19, 20.3, apartats h), i 58 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
l'exhibició d'anuncis i propaganda en terrenys de domini públic, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l'exhibició
d'anuncis i propaganda en terrenys del domini públic, en els termes establerts a l’art. 6
d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes que s’han d’aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, a les
quals s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï sense
haver sol·licitat la llicència, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
Article4. Responsables
1.Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Ocupació de terrenys exhibició d'anuncis publicitaris i altres .
-

Carrers de 1a. categoria: per cada 200 cm2 i dia......................................................... 0,05 €
Carrers de 2a. categoria: per cada 200 cm2 i dia.......................................................... 0,04 €
Carrers de 3a. categoria: per cada 200 cm2 i dia......................................................... 0,02 €
Carrers de 4a. categoria: per cada 200 cm2 i dia......................................................... 0,01 €
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Article 6. Normes de gestió
Annex a aquesta ordenança, hi figura un índex alfabètic de les vies públiques del municipi
amb la categoria corresponent a cadascuna d’aquestes vies. Les que no apareguin a l’índex
alfabètic són considerades de l’última categoria.
Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública,
l’import de la taxa es determinarà pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui
la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7. Meritació.
1. La taxa es merita quan s’inicia l’aprofitament especial o l’ús privatiu, moment que ha de
coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, cal dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir especialment del domini públic local en
benefici particular.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la Meritació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
4. Les utilitzacions ja autoritzades es meritaran l’1 de gener de cada any natural.
Article 8. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu s’estengui a més d’un exercici, la Meritació de
la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural, o el
període previst a la tarifa, tret dels supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament especial, i
s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals , s’ha
d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de
l’ocupació té lloc en el segon semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota
anyal.
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4. Si cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, en cas de tarifes anuals, s’ha de
retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no s’ha
de retornar cap quantitat.
5. Quan l’aprofitament especial o l’ús privatiu no s’autoritzi o no sigui possible per causes no
imputables al subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 9. Règim de declaracions i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.
2. Quan se sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial o l’ús privatiu, se’n
declararan les característiques i es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l’Ajuntament els elements de la declaració per tal que
el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. Per al cas d’aprofitaments ja autoritzats, el pagament de la taxa s’ha de fer en el primer
trimestre de cada any
4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes
1. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter periòdic, s’ha de
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent
als exercicis successius s’ha de notificar col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Província.
2. A l’empara del que disposa la disposició transitòria 2a 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 qual
substitueix.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
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Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.24
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A
LA PISCINA MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.
DEROGADA 14/10/2005.
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Ordenança fiscal num.25
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA
D'ART MUNICIPAL " ESARDI".
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la inscripció i
assistència a l'Escola d'Art Municipal " Esardi".
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la inscripció i assistència a l'Escola d'Art Municipal " Esardi".
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de l'Escola d'Art Municipal
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
-

Cicles formatius
Tarifa anual
Tarifa per una sola assignatura
Tarifa parcial del curs

328,80 €
57,92 €
156,58 €

-

Resta activitats Escola d’Art
Matriculació totalitat del curs a l'Escola d'Art
Matriculació a una sola assignatura
Matriculació parcial del curs

328,80 €
57,92 €
156,58 €

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en el període de la inscripció a l'Escola d'Art o bé en el moment
d’utilització dels servei.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà a l'hora de la inscripció.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.26
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A LA LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL " LA GRUNETA".
1. Ord. fiscal num.26: Taxa per la inscripció i assistència a les Llars d’Infants.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 ñ), del RDL 2/2004 pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la inscripció i
assistència a la Llars d'Infants Municipals.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la inscripció i assistència a la Llar d'Infants Municipal " La Gruneta".
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 36 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de les llars d’infants municipals
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
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Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa, llevat dels que derivin
directament de l’aplicació obligatòria d’altres normatives.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
-

Matriculació
Quotes mensuals
Quotes mensuals germans dels anteriors
Tiquet dinar mensual
Tiquet de 10 dinars
Tiquet d’1 dinar

20,30
102,27
51,13
100,00
50,00
6,00

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en el període de la inscripció a la Llar d'Infants "La Gruneta" o bé en el
moment en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat mensual.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent, que es domiciliarà a l’entitat financera indicada pel
representant legal de l’infant.
Article 8. Suspensió per falta de pagament
Quan les persones indicades a l’article 2 deixin de pagar dos rebuts, per causes no imputables
a l’Administració, s’entendrà que renuncien al servei i es produirà la baixa automàtica de la
matrícula. L’Ajuntament assignarà la plaça vacant per rigorós ordre de la llista d’espera .
Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
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Ordenança fiscal num.27
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DEL TRANSPORT
D'AIGUA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de transport
d'aigua.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en el transport d'aigua mitjançant vehicle adient a les persones físiques o jurídiques
que ho sol·licitin fora del casc urbà.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de transport d'aigua.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per 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:
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-

Per cada transport d'aigua dintre del terme municipal
Per quilòmetre recorregut fora del terme municipal

70,72 €
0,54 €

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan se sol·liciti el servei.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.28
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS PRESTATS PER LA
BRIGADA MUNICIPAL A PARTICULARS.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis prestats per
la Brigada Municipal a particulars.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en el treballs realitzats per la Brigada municipal als particulars, a instància de part,
relacionats amb la reparació d'escomeses d'aigua i la instal·lació o reparació de comptadors.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de la Brigada Municipal.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per 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:
-

Una hora de treball d'un oficial primera
Una hora de treball d'un peó ordinari

23,36
18,62
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-

Alta d'un comptador d'aigua
Canvi de comptadors
Us de retro mixta, per cada hora
Us de camió dumper, per cada hora

22,57
45,72
41,20
48,69

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan se sol·liciti el servei, o quan aquest s'hagi realitzat
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.29
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DEL MERCAT
MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis prestat pel
Mercat Municipal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització de les instal·lacions del Mercat Municipal per part dels
concessionaris que tinguin adjudicat algun dels llocs de venda.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis del Mercat Municipal.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
-

Per les casetes interiors 34 1 38, al mes
Per les altres casetes interiors del mercat, al mes
Per les parades de peix, al mes
Per les parades de verdures, al mes
Per les parades d'altres productes, al mes
Pel bar interior del mercat, el mes
Adjudicació per cinc anys casetes interiors
Adjudicació per cinc anys parades peix, verdures i altres
Pròrroga drets adjudicatari casetes interiors, anualment
Pròrroga drets adjudicatari parades verdures, peix i altres, anualment
Pròrroga drets adjudicatari bar interior, anualment

37,53
25,76
38,92
38,92
38,92
131,92
128,51
140,00
25,76
28,07
28,07

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan se sol·liciti el servei, o quan aquest s'hagi realitzat, amb periodicitat
mensual.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.30
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE L'ESCORXADOR
MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis prestat per
l'Escorxador Municipal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització de les instal·lacions de l'Escorxador Municipal per part de les
persones físiques o jurídiques prèviament autoritzades.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de l'Escorxador Municipal.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Sevei de sacrifici ( maquil·la)
Corder
Ovella
Cabrit
Imperial
Vedella
Porc
Porc amb corpó
Cavall/poltre/euga
Vaca
Garrí

0,319 €/kg
0,348 €/kg
3,15 €/unitat
3,15 €/unitat
0,164 €/kg
0,126 €/kg
0,145 €/kg
0,168 €/kg
0,315 €/kg
3,150 €/kg

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan se sol·liciti el servei, o quan aquest s'hagi realitzat, amb periodicitat
mensual.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de
realitzar-lo, del rebut corresponent.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

126

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

Ordenança fiscal num.31
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels l'articles
(105-116) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004.
Article 2n. Fet imposable.
Consisteix en el subministrament i la distribució d'aigua potable municipal a domicili.
Article 3er. 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'art. 36 de la Llei 58/2003 General
Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest
municipi, a què es refereix l'article anterior.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de
l'immoble, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que
són els beneficiaris del servei.

Article 4è. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària. Seran
responsables subsidiaris els administradors de les societats, els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de
societats i entitats en general, tots els supòsits i amb l'abast que prescriu l'article 43 de la Llei
General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. Reducció aplicable a les famílies nombroses.
Aquelles famílies que tinguin la condició de família nombrosa atenent el que disposa l'art.
2 la Llei 40/2003 de Protecció de les Famílies Nombroses amb concordança amb l'art. 39
de la Constitució gaudiran d'una reducció en el preu de les tarifes de l'aigua en proporció
al número d'integrants de la família.
Atenent a la normativa aplicable serà família nombrosa la integrada per un o dos
ascendents amb tres o més fills, siguin comuns o no.
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S'equiparen a família nombrosa, les famílies constituïdes per:
a) Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que al menys un
d'aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per a treballar.
b) Dos ascendents, quan ambdós foren discapacitats, o, al menys, un d'ells tingués un grau
de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o estigueren incapacitats per a treballar, amb
dos fills, siguin o no comuns.
c) El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns.
d) Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que
convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin a les seves expenses.
e) Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és
discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
f) El pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l'altre progenitor.
2. Requisits de residència.
En tot cas, per a gaudir de les bonificacions aplicables a les tarifes de la taxa, serà requisit
indispensable que tota la unitat familiar composta per qualsevol dels supòsits enumerats
anteriorment, resideixi en un mateix domicili i coincideixi amb el que figuri en el padró
d'habitants de la Ciutat.
La bonificació no podrà ser aplicable simultàniament a més d'un comptador.
3. Altres beneficis fiscals.
No s'aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è. Procediment de gestió.
1. Els interessats que vulguin gaudir d'aquesta bonificació hauran d'instar sol·licitud a
l'Ajuntament d'Amposta en la que acompanyaran:
- Fotocòpia dels carnets individuals en vigor de tots els membres de la família nombrosa
expedits pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
- Certificat d'empadronament on haurà de coincidir l'adreça d'empadronament amb la de
subministrament i a més, ha de coincidir el nombre de membres de l'empadronament amb
el del Títol de família nombrosa.
- Últim rebut pagat del subministrament de l'aigua.
2. L'Ajuntament prèvia verificació de les dades aportades pels interessats, prendrà l'acord
corresponent d'acceptació o denegació i el traslladarà als interessats i a l'empresa que
gestiona el servei.
3. Un cop aprovada la sol·licitud serà aplicable per al proper trimestre de facturació.
4. L'Ajuntament comprovarà d'ofici anualment que les circumstancies acreditades pels
interessats continuen vigents mitjançant consulta al padró d'habitants.
Article 7è. Criteris de reducció de la tarifa.
La reducció consistirà en incrementar a partir de la segona tarifa domèstica el llindar del
consum màxim, o dels llindars dels consums mínim i màxim, en cas de la tercera i següents,
en tants trams de 9 m3/persona/trimestre com persones de la família nombrosa excedeixin de
3 membres.
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No tindrà aplicabilitat la reducció per a les unitats familiars que tenint la consideració de
família nombrosa o equivalent, el número de membres que integrin la unitat familiar no
excedeixi de 3.
Article 8. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Component tarifari
Quota de servei ( trimestral)
- Consum domèstic
- Consum industrial
Preu subministrament ( trimestral)
a) Domèstics
- Fins 18m3
- De 18 a 36 m3
- De 36 a 54 m3
- De 54 a 72 m3
- Més de 72 m3
b) Industrials i comercials ( trimestral)
- Fins 48 m3
- De 48 a 96 m3
- Més de 96 m3
Instal·lació comptador a la façana de 13 o 15 mm
Instal·lació comptador a la façana de 20 mm
Instal·lació comptador a la façana de 30 mm
Tronera compacta sense obertura ni tapat de rasa comptador 32 mm
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar 32 mm
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar 40 mm
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar 50 mm
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar 63 mm
Instal·lació d'escom. PE de PN 10 bar amb vàlvula deixada a vorera de 32 mm
Instal·lació d'escom. PE de PN 10 bar amb vàlvula deixada a vorera de 40 mm
Instal·lació d'escom. PE de PN 10 bar amb vàlvula deixada a vorera de 50 mm
Instal·lació d'escom. PE de PN 10 bar amb vàlvula deixada a vorera de 63 mm
Col·locació comptador sobre bateria existent de 13 ó 15 mm
Col·locació comptador sobre bateria existent de 20 mm
Per m3 obertura i tapat de rasa
Complement per calçada d'asfalt. Per m2 de demolició i reposició
Complement per calçada formigó. Per m2 de demolició i reposició

Import
5,304
14,851

0,149
0,329
0,664
0,912
1,350
0,361
0,754
1,145

219,80
257,28
430,81
407,51
216,03
248,32
316,09
445,33
301,22
331,32
429,65
544,41
131,18
151,55
341,84
133,98
160,78
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Complement per vorera. Per m2 de demolició i reposició
Complement per comptador.Per caseta prefabricada
Complement per comptador.Tronera compacta i clau per tronera
Complement per comptador. Portella d'alumini de 40x40
Instal·lació minibateria 2 comptadors
Reapertura del servei
Verificació de comptador 13mm a Indústria

87,09
160,56
131,67
43,68
179,94
57,34
104,93

Article 9. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del
moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat trimestral.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui
obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà
el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 10. Impost sobre el valor afegit
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost
sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 10/10/2008, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10/10/2008
començarà a regir el 01/01/2009, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 10 d'octubre de 2008 i modificada el dia pel Ple de l'Ajuntament.
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Ordenança fiscal num.32
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PUBLICACIÓ DE LA
REVISTA AMPOSTA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 t), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la subscripció i venda
del Butlletí d'informació municipal " Revista Amposta" així com de les tarifes publicitàries
dels que s'anunciïn.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la venda i subscripció de la revista Amposta i en l'ocupació dels espais
publicitaris posats a disposició dels anunciants.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
1,60 €

Venda exemplar unitari
Subscriptors
.- Amposta
.- Espanya
.- Estranger

34,77 €
38,60 €
43,04 €

a.- Edicions normals
Mòduls
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
8 (1/4 pàgina)
8 (1/4 pàgina)
9
10
12
12
15
16 (1/2 pàgina)
16 (1/2 pàgina)
20
32 (1 pàgina)
Primera pàgina -4 mòduls
Última pàgina –8 mòduls

Mides (m.m)
53 x 35
111 x 35
53 x 74
170 x 35
53 x 113
228 x 35
53 x 151
111 x 74
53 x 190
170 x 74
111 x 113
228 x 74
111 x 151
170 x 113
111 x 190
228 x 113
170 x 151
170 x 190
111 x 307
228 x 151
228 x 190
228 x 307
228 x 35
228 x 74

Tot color interior (només pàgines senceres)
Tot color última pàgina (pàgina sencera)
Senyalització de pàgina o secció
Anunci bicolor
Encartes

Tarifa

6,28 €
12,57 €
12,57 €
18,85 €
18,85 €
25,14 €
25,14 €
25,14 €
31,42 €
37,71 €
37,71 €
48,75 €
48,75 €
54,85 €
60,94 €
73,13 €
73,13 €
91,41 €
94,45 €
94,45 €
118,06 €
182,79 €
81,12 €
76,93 €

427,47 €
503,80 €
15% increment tarifa
Increment de 122,34€
238,56€
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b.- Edicions especials
Mòduls
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
8 (1/4 pàgina)
8 (1/4 pàgina)
9
10
12
12
15
16 (1/2 pàgina)
16 (1/2 pàgina)
20
32 (1pàgina)

Mides (m.m)
53 x 35
111 x 35
53 x 74
170 x 35
53 x 113
228 x 35
53 x 151
111 x 74
53 x 190
170 x 74
111 x 113
228 x 74
111 x 151
170 x 113
111 x 190
228 x 113
170 x 151
170 x 190
111 x 307
228 x 151
228 x 190
228 x 307

Tot color interior (només pàgines senceres)
Tot color última pàgina (pàgina sencera)
Senyalització de pàgina o secció
Anunci bicolor

Tarifa

8,51 €
17,02 €
17,02 €
25,53 €
25,53 €
34,04 €
34,04 €
34,04 €
42,56 €
51,07 €
51,07 €
66,56 €
66,56 €
77,12 €
83,20 €
99,84 €
99,84 €
124,80 €
130,07 €
130,07 €
162,59 €
254,04 €

498,71 €
575,04 €
15% increment tarifa
Increment de 122,34 €

Els establiments declarats Iniciatives d'interès local ( ILO) gaudiran d'una reducció del 50%
d'aquestes tarifes,
Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del
moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat anual per a les subscripcions i
quinzenal per a la venda de la revista.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat
de realitzar-lo, de la factura corresponent.
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Article 8. Impost sobre el valor afegit
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost
sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.
Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.33
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE
DESSEMBUSSAMENT DE CLAVEGUERES.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 t), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei
municipal de desembussament de clavegueres.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en els treballs de desembussament de clavegueres que realitza la Brigada
municipal a instància de part.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant la següent tarifa:
- Per cada hora de servei

62,40 €

Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del
moment en què s’inicia la prestació del servei.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat
de realitzar-lo, de la factura corresponent.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

136

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

Ordenança fiscal num.34
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Article 1r.
L'establiment, fixació, gestió í cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol I
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i,
suplet6riaffiént, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.
Article 2n.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per:
1. La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal.
2. La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en
l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti
de serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons
la normativa vigent.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan solidàriament obligats al pagament:
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la
prestació del servei sempre que no s'esdevingui la circumstància prevista en el
paràgraf 2 de l'article 8.
b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici
particular, o utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics,
encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o
prestació.
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Article 4t.
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 5é.
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o
que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 6é. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui,
s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació
i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor
dels béns destruïts a 1'import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a
què es refereix aquest article.
Article 7é. Naixement de 1'obligació
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de
l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilitzaci6 privativa o l'aprofitament especial.
També neix 1'obligació en el moment d’utilitzar un servei públic o d'efectuar un aprofitament
especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Article 8é.
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial quan, per causes que no són
imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la
utilització del domini públic no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha
fet el dipòsit.
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Article 9é.
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant
el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà 1'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit,
si el cobrament s'ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Article 10é. Concessió o autorització d'aprofitaments especials
1. Quan es tracti de 1'ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu el que
està constituït per 1'ocupació directa o immediata d'una porció de domini públic, de
manera que se'n limiti o se n'exclogui la utilització per part dels altres interessats) de
caràcter continuat o d'un ús que comporti la transformació o la modificació del domini
públic, el preu públic ha d'ésser objecte de concessió. Les concessions s'adjudiquen partint
del preu de tarifa, mitjançant un concurs segons la normativa,. del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat
336/1988, de 17 d’octubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals en caràcter
supletori hi és d'aplicació el -Reglamento de Bienes de las Entidades Locales-, aprovat per
R. D. 1372/1986, de 12 de juny. L'atorgament de les concessions correspon al Ple, i hi és
preceptiu i indispensable el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació quan s'atorgui per més de cine anys i quan la quantitat dels béns de domini
públic siguin superiors al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal
1. Quan es tracti de 1'ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb
una durada inferior a un any, en el cas que els *sol·licitants siguin més d'un,
l'atorgament de la corresponent llicència correspon a l'alcalde. Per al seu atorgament
es parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense perjudici de la seva
agilitat, garanteixin els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència, com poden
ser el concurs normal, el concurset, la subhasta mitjançant puges a la dita, etc.
2. En els altres casos, correspon a 1’alcalde l'atorgament de llicències d'ús o
aprofitaments especials de béns de domini públic pel preu de tarifa.
Article 11é. Gestió dels preus públics
L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament i pot,
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
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En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
1’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que
posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
Article 12é.
Una administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vengudes, sense perjudici
d'exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 13é.
Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vengudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de 1’obligació.
Article 14é.
Al cap de sis mesos del venciment, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de
constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d'haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
Article 15é. Establiment i fixació dels preus públics
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 26.2 b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril.
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se,
així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat que hi hagi una
indicació diferent que en els seus estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una
còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen
el cost del servei.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
1'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el
regula.
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Article 16é.
1. Els preus públics que puguin correspondre a la “Compañia Telefónica Nacional de
España” se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de
conformitat amb la disposició addicional 8a. de la Llei 39/1988, en relació amb la Llei
15/1987, de 30 de juliol.
2. Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, el subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota. o una part
important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en 1'1,5 per
cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les
esmentades empreses en el terme municipal.
3. El pagament de l'esmentat import és compatible amb 1'exigibilitat de taxes a preus públics
per a la prestació de serveis.
Article 17é.
En els altres casos d'aprofitaments especials, el preu ha, de ser igual o superior a la seva
valoració.
Salvat que en el corresponent estudi econòmic no es una altra cosa, es partirà de l'aplicació
del tipus d’interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s'ocupi. Aquest
valor no ha de ser necessàriament el que figuri en l'inventari municipal i pot ser el valor
cadastral de la zona, el que s'ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, el que es deriva
de peritatges de tècnics municipals o d’agents de la propietat immobiliària, etc., a elecció de
l'administració municipal.
Article 18é.
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de satisfer,
com a mínim, el cost del servei prestat o 1’activitat practicada.
Article 19é.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si
es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d'activitats, cal consignar en els
pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si
existia.

141

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

Article 20é.
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en 1’article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l’època o el moment
en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o
l'aprofitament.
Article 21é.
En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic corresponent que es
pot limitar, en el cas d'aprofitaments especials del sòl de domini públic, a una zonificació del
terme municipal amb els valors corresponents.
Article 22é.
No es podien exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Abastament d'aigua en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció Civil.
Neteja de la via pública
Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.

Article 23é. Vigència
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 1990 i continuarà en vigor
mentre no s'acordin la seva modificació o derogació.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia vint-i-cinc
de setembre de mil nou-cents vuitanta-nou.
Vist-i-plau
l'Alcalde

el Secretari
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Ordenança fiscal num.35
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ I ASSISTÈNCIA AL GIMNÀS MUNICIPAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l'article 117, en relació amb l'article 41,b, ambdós de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la
utilització dels serveis del gimnàs municipal
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic els usuaris de les instal·lacions del gimnàs
municipal
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi en les tarifes
contingudes a l'annex.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figurin a l'annex.
Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que
s'inicia la utilització de les instal·lacions municipals del gimnàs.
2. El pagament s'efectuarà en quotes mensuals, dintre de la primera setmana del termini
esmentat.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província
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ANNEX DE TARIFES




Quotes mensuals per assistència al gimnàs
Quotes mensuals Balls de Saló
Quotes Kàrate- Do- ChotoKan- Riu

0
0
0
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Ordenança fiscal num.36
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l'article 117, en relació amb l'article 41,b, ambdós de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la
utilització del Pavelló Polisportiu
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin la utilització del pavelló municipal per desenvolupar activitats esportives, de caire
privat i no competitiu.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi en les tarifes
contingudes a l'annex.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figurin a l'annex.
Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que la
Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports autoritzi la utilització.
2. El pagament s'efectuarà a la Dipositaria Municipal abans de la utilització privativa del
Pavelló, i prèvia concessió de l'autorització.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu termini de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o
derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES




Preu públic per hora d'utilització del pavelló
Preu públic per matrícula Escola de Basquet A
Preu públic per matrícula Escola de Basquet B

0
0
0
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Ordenança fiscal num.37
PREU PÚBLIC PER LA PUBLICITAT DE L'EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l'article 117, en relació amb l'article 41,b, ambdós de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per
l'emissió de publicitat per l'Emissora de Ràdio Municipal.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic regulat en aquesta ordenança les persones
físiques o jurídiques que contractin els serveis publicitaris de l'Emissora Municipal.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi en la tarifa
continguda a l'annex.
2. Les tarifes d'aquest preu públic serà la que figuri a l'annex.
Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment de la contractació dels serveis publicitaris pels interessats.
2. El pagament d'aquest preu públic s'exigirà una vegada es presti el servei.
Article 5. Gestió
Les persones físiques o jurídiques interessades en la utilització d'aquest servei hauran de
presentar la sol.licitud a la seu de l'Emissora, fent constar les característiques i condicions de
la seva emissió.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 30 d'octubre de 1995.
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ANNEX DE TARIFES
Import







Falca de 20 segons
Falca de 30 segons
Falca d'un minut
Publi- reportatge de dos minuts
Patrocini programa
Gravació i material estudi

4,81 €
6,20 €
8,75 €
15,39 €
219,24 €
9,94 €

A partir d'un mes
3,94 €
5,33 €
7,47 €
13,24 €
175,42 €
9,94 €

Els establiments declarats Iniciatives d'interès local ( ILO) gaudiran d'una reducció del 50%
d'aquestes tarifes.
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Ordenança fiscal num.38
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO
DE SERVEIS ADMINISTRATIUS DE GESTIO DE LES ALTERACIONS DE LA
PROPIETAT DELS BENS IMMOBLES, EN RELACIO AMB L'I.B.I
Article 1er. Fonament i naturalesa
D'acord amb el que disposa l'article 117, en relació amb l'article 41.b) ambdós de la llei 39/88 de
28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per
la prestació dels serveis administratius de gestió de les alteracions dels bens immobles, en relació
amb l'Impost sobre bens immobles.
Article 2ón. Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquest preu públic l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de
la tramitació de l'expedient i documents necessaris per a formalitzar davant el Centre de Gestió
Cadastral i Cooperació Tributària qualsevol alteració en la propietat dels bens immobles.
Article 3er. Subjecte passiu
Estaran obligats al pagament del preu públic regulats en aquesta ordenança les persones físiques
o jurídiques i les entitats a les que es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que
sol·licitin, provoquin o que en l'interès dels quals recaigui, la tramitació d'un expedient relatiu al
que determina l'article anterior.
Article 4rt. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda
en l'annex, per cada un dels diferents serveis o activitats.
Article 5è. Obligació de pagament
1.- L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en
que s'inicia la tramitació de l'expedient per la realització de les activitats que detalla l'annex de
tarifes.
2.- El pagament del preu públic s'efectuarà en el moment de la presentació, al qui està obligar a
realitzar-lo, de la liquidació corresponent.
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Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l'u de gener de 1.998. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia
27 d'octubre de 1.997 .
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Annex de Tarifes






Model 901: Declaració d'alteració per transmissió de domini
Model 902: Declaració d'alteració per qualsevol altra causa
Model 902: Declaració d'alter. per qualsevol altra causa, en comunit. de propietaris
Model 903: Declaració d'alteració per transmissió de domini
Model 903: Declaració d'alteració per qualsevol altra causa

2.000 pta
6.000 pta
4.000 pta
2.000 pta
2.000 pta
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Ordenança fiscal num.39
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
CULTURALS I RECREATIUS ".
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 o), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis
o activitats de caire cultural o recreatiu, organitzats pel propi Ajuntament o pels seu
organismes autònoms administratius.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la inscripció, participació, visita o assistència als actes culturals i recreatius
concertats per l'Ajuntament i els seus Patronats que es detallen a l'article 6è.
Article 3. Subjecte passiu
2. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article 6è.
3. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat
o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1.
a)
b)
c)
-

Activitats culturals: Teatre
Comercial- professional
Entrada amb venda anticipada
Entrada amb venda a taquilla
Professional
Entrada amb venda anticipada
Entrada amb venda a taquilla
Amateur
Entrada amb venda anticipada
Entrada amb venda a taquilla

d) Abonaments semestrals
- Per cicle de teatre ( cinc obres)
- Per cicle de teatre ( sis obres)

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
6,00 €
6,00 €
70,00 €
75,00 €

2.
-

Activitats lúdiques infantils i juvenils: Setmana de la Infància i Joventut
Entrada per tot el dia
Entrada per mig dia
Abonaments per totes les jornades

3.
-

Activitats educatives: Estades d'estiu.
Infants de 4 a 14 anys: jornada sencera
Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada
Infants de 4 a 14 anys que formen part mateixa unit.familiar, jornada sencera
Infants de 6 a 14 anys que formen part mateixa unit.familiar, mitja jornada

179,85 €
105,46 €
139,05 €
81,55 €

4.
-

Activitats Festes Majors.
Venda de " taules"
Abonaments actuacions musicals
Instal·lació carro a la plaça de bous, primera fila
Instal·lació carro a la plaça de bous, segona fila
Instal·lació llotja a la plaça de bous, primera fila
Instal·lació llotja a la plaça de bous, segona fila
Instal·lació llotja a la plaça de bous, tercera fila

160,65 €
29,65 €
52,00 €
90,00 €
200,00 €
290,00 €
350,00 €

5.
-

Activitats promoció turística i comercial
Entrades a festes de caire turístic, gastronòmic o recreatiu
Fira de Santa Llúcia, inscripció
Fira de Santa Llúcia, per taula

4,00 €
2,90 €
14,00 €

10,00 €
6,50 €
4,00 €
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6. Activitats firals
Entrades
- Fira Tot Nuvis: entrada matí, tarda i desfilada
- Fira Tot Nuvis: entrada matí o tarda
- Fira Tot Nuvis: entrada tarda desfilada
- Fira de Mostres: entrada normal
- Fira de Mostres: entrada jubilats

-

Ocupació espai per expositors
Stand interior 4 x 3 ( inclòs iva)
Stand exterior, per m2 ( inclòs iva)
Drets inscripció ( inclòs iva)
Mercat Vehicle Ocasió, per expositor ( inclòs iva)

-

Ocupació espai exterior per firaires
Fins 50m2, per m2
A partir de 50m2, per m2

7,80 €
2,50 €
6,00 €
2,50 €
1,00 €
767,31 €
7,33 €
76,96 €
425,00 €
5,95 €
3,60 €

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l’article
6è, mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels serveis enumerats a l’article
anterior, o en el moment de la sol·licitud.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar els
serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de l’autorització.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 22 de febrer de 1999, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.40
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 20.3, u ) i 58 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’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques municipals 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 es
produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest
municipi, dintre de les zones i durant les hores determinades per l’alcaldia.
Als efectes d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament la immobilització d’un vehicle dins de
les zones determinades, la durada de la qual passi de dos minuts.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària que
estacionin els vehicles de tracció mecànica en les vies del municipi dins de les zones que es
determinin.
2. És subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari del vehicle, sigui o no el conductor.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i abast que
assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.
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Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
a) La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en aquestes tarifes:
-

Estacionament d’un vehicle la primera hora
Estacionament d’un vehicle la segona hora
Estacionament mínim,

0,56 €
0,56 €
0,05 €

b) S’aplicarà a les zones urbanes delimitades pers següents carrers:
- Avinguda de la Ràpita, entre els carrers Sant Josep i València.
- Passeig Canal, entre l’avinguda de la Ràpita i el carrer Mestre Sunyer.
- Carrer Sant Josep, entre l’avinguda Alcalde Palau i l’avinguda de La Ràpita
- Avinguda Alcalde Palau, entre el Pont i el carrer Sant Ramon i entre el carrer Sant
Josep i el carrer Palau i Quer.
- Avinguda Santa Bàrbara, entre el Passatge Apol·lon i el carrer Miquel Granell
- Carrer Tarragona, entre el carrer del Grau i el Carrer Simpàtica.
- Carrer Bruch.
- Carrer Navarra, entre el carrer del Grau i el carrer Agustina d’Aragó.
- Carrer Palau i Quer, entre l’avinguda Alcalde Palau i el carrer Navarra.
- Carrer Dos de Maig, entre el carrer Navarra i el carrer Sant Tomàs.
- Carrer Primer de Maig, entre la plaça Berenguer IV i el carrer Garcia Morato
- Carrer Simpàtica, entre l’avinguda Santa Bàrbara i el carrer Garcia Morato
- Plaça Berenguer IV.
Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què s’efectuï l’estacionament dels vehicles de tracció
mecànica a les vies del municipi dins de les zones i en l'horari que es determinin per l'Alcaldia.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament el qual no pot excedir de 2 hores.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
En aquest estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de
dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores de bitllets acreditatius
del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar aquest bitllet durant el
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temps de l’estacionament en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de
l’exterior.
Article 10. 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 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 i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon a aquest Ajuntament.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Es considerarà infracció d'aquesta ordenança:
a) L'estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o sense disposar
el rebut de forma visible i identificable.
b) L'ús de rebuts falsejats.
c) L'estacionament de vehicles sobrepassant el període assenyalat en el rebut corresponent.
d) L'estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies de
color i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
Aquestes infraccions seran sancionades amb una multa de 5.000 pessetes.
Si el vehicle és denunciat per alguna de les indicades infraccions, es pot obtenir en l'hora següent
com a màxim (hora 3a), en la màquina expenedora un tiquet especial d'anul·lació de la denúncia.
L'import d'aquest tiquet d'anul·lació és de 500 pessetes.
No obstant, a partir de la tercera hora el vehicle s'haurà de retirar de la zona sota les
conseqüències de ser immobilitzat o retirat per la grua, aplicant-li la sanció corresponent.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir a l’endemà de la seva publicació íntegra en el BOPT
i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.41
PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS
GENERAL A AMPOSTA
Article 1 Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu a l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós de la
llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic pel
Servei públic de transport urbà de viatgers d’ús general a Amposta
Article 2 Concepte
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de transport urbà de
viatgers al terme municipal d’Amposta.
A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el
particular els hagi provocat adquirint el títol de transport o bé quan redundin en benefici seu,
encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa.
Article 3 Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones que
utilitzin el servei de transport urbà de viatgers .
Article 5 Quantia

La quantia del preu públic es determinarà aplicant la tarifa següent:
-

Bitllet senzill

1,00 €

-

Bono-bus 10 viatges

6,05 €

-

Bitllet de jubilats i pensionistes amb carnet de l’Ajuntament

0,50 €

-

Bitllet estudiants ensenyança obligatòria i usuaris Apasa, amb carnet Ajunt.

0,50 €

-

Bono-bus mensual amb llibertat d’horari

25,40 €

-

Bono-bus famílies nombroses 10 viatges

5,00 €

En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
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1) Les targetes de jubilats s’obtindran mitjançant la presentació de la corresponent
acreditació expedida per l’Ajuntament.

Article 6 Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament d’aquest preu públic es produeix amb la seva sol·licitud al
adquirir el títol de transport corresponent.
2. En tot cas, l’acreditament tindrà lloc quan s’iniciï la prestació efectiva del servei.
Article 7 Gestió i ingrés
1. La gestió i recaptació del preu públic es realitzarà pel gestor del servei municipal amb
subjecció a les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació.
2. Per la utilització del servei, els usuaris hauran de disposar del títol de transport
corresponent, que es podrà adquirir als vehicles o les dependències del gestor, o les Entitats
col·laboradores que s’aprovin.
3. Tots els títols que requereixin cancel·lació o validació mecànica o magnètica no seran
vàlids sense aquesta.
4. Tindran la consideració de títol de transport tant els bitllets o abonaments adquirits
mitjançant el pagament del preu corresponent com els passis que s’atorguin.
Article 9 Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions i a les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposa la normativa general reguladora dels preus públics i les
Ordenances Fiscals municipals.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i començarà a regir a partir del 1r de gener de 2004. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Diligència.
Per fer constar que aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament
celebrat el dia 27 d’octubre de 2003.
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Ordenança fiscal num.42
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TELECENTRE A AMPOSTA
Article 1r. Principis Generals.
Fent ús de les facultats concedides als articles 113.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat
amb el que disposa l'article 117 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta
estableix el preu públic per a la prestació del servei del Telecentre.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de les instal·lacions i
equipaments del Telecentre, en els supòsits previstos a l’annex d’aquesta ordenança.
Article 3r. Subjectes Passius.
Estaran obligats al pagament d’aquest preu públic, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin, es beneficiïn o
resultin afectades pels serveis objecte d'aquesta ordenança.
Article 4t. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda
a l'annex, per cada un dels diferents serveis o activitats.
Article 5è. Obligació de pagament.
1.- L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en
que s'inicia l’ús de les instal·lacions o equipaments a que es refereix l’article 1.
2.- El pagament del preu públic es realitzarà en el moment d’utilitzar les instal·lacions o
equipaments del servei..
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 28 de juny de 2004.
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ANNEX DE TARIFES
Concepte
Impressió B/N paper normal
Impressió color paper normal
Impressió color fotogràfica
Escanejar Din- A4 (sense/operari)
Escanejar ( amb operari)
Venda CD-R
Venda disquet 3-1/2
Utilització ordinador ( Programari)
Utilització ordinador ( Internet)

Descripció
Impressió Din-A4
Impressió Din-A4
Impressió Din-A4
CD verge
Disquet verge

Tarifa
0,05 €
0,30 €
1,00 €
Gratuït
0,15 €
1,00 €
0,30 €
Gratuït
Gratuït.
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Ordenança fiscal num.43
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 o), Del RDL 2/2004 pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació
del servei públic del centre de tecnificació esportiva.
.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització de les instal·lacions i equipaments del Centre de Tecnificació
Esportiva de les Terres de l’Ebre.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article 6è.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat
o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el
supòsits i abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per 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:
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1 Residència Escola de Capacitació Agraria
Pensió complerta/dia
Serveis individuals de dilluns a divendres:
Dinar i Sopar:
Dormir i esmorzar:

25,00
6,00
12,00

2. Serveis Hotel:
Serveis individuals en habitació doble o triple.
Dormir i esmorzar:
Mitja pensió:
Pensió complerta:
Suplement hab. Individual per dia

30,00
40,00
49,00
14,10

Serveis grup ( més de 20 persones) Hotel:
Serveis individuals en habitació doble o triple.
Dormir i esmorzar:
Mitja pensió:
Pensió complerta:
Suplement hab. individual/dia.

26,20
31,50
40,45
14,10

3. Instal·lacions esportives Municipals
1. Complex Pavelló Poliesportiu
1.1. Pista Pavelló poliesportiu cobert:
1 mòdul:
2 mòduls:
3 mòduls:

17,15
22,70
28,25

1.2. Pista patinatge coberta:
Sense il·luminació:
Amb il·luminació:

17,15
22,70

1.3. Pista Poliesportiva descoberta
Sense il·luminació:
Amb il·luminació:

6,60
10,55

1.4. Piscina coberta:
1 carrer
2 carrers

14,56
27,56
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3 carrers
4 carrers
5 carrers
6 carrers
7 carrers
8 carrers

39,52
52,52
61,88
73,84
81,12
92,56

1.5. Gimnàs: per hora

23,50

1.6 Pista d’atletisme:
Grups de 30 persones i preparador:
Practicants de més de 15 anys:
Sense il·luminació: per hora
Amb il·luminació: per hora

6,60
10,55

Practicants de menys de 15 anys:.
Sense il·luminació: per hora
Amb il·luminació: per hora

5,40
10,55

1.7. Camp de futbol de gespa artificial:
Sense il·luminació:
Amb il·luminació:
Entrenament nocturn (mig camp):
Practicants de menys de 15 anys: per 1,5 hores
Practicants de més de 15 anys: per 1,5 hores
Abonaments de temporada per a entrenaments
( 1,30 hores/ mig camp/ 1 dia setmana)
Practicants de menys de 15 anys:
Practicants de més de 15 anys:
Suplement enllumenat :
Abonaments de temporada per a partits:
Practicants de menys de 15 anys:
Practicants de més de 15 anys:
Suplement enllumenat:

33,05
38,40
9,70
11,90

150,55
201,25
6,15
201,30
301,95
6,15

4. Serveis mèdics
1. Consulta mèdica:

21,90

2. Reconeixements medicoesportius
2.1. Reconeixement medicoesportiu per fitxa federativa:

50,00
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2.2. Rec.edicoesportiu per control de l’entrenament:
2.3. Reconeixement aparell locomotor:
2.4. Reconeixement cardiològic:
ECG de repòs i d’esforç
Holter:
Ecocardiograma:

146,90
75,00
75,00

3. Recollida de mostres analítiques
3.1. Lactats: per mostra.
3.2. Controls antidopatge: per control control.

3,15
112,50

4. Serveis de fisioteràpia
4.1. Consulta:
4.2. Masoteràpia:
4.3. Electroteràpia:
4.4. Cinesioteràpia individualitzada:
4.5. Embenats funcionals:

87,50
75,00

25,00
25,00
9,40
31,25
10,00

5. Serveis de psicologia
5.1. Consulta psicològica:
5.2. Anàlisi psicològic i aplicació a l’entrenament:
5.3. Programes específics:

62,50
112,51
200,00

6. Informes tècnics específics:

360,60

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l’article
6è, mitjançant la utilització dels serveis i instal·lacions enumerats a l’article anterior, o en el
moment de la sol·licitud.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar els
serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de l’autorització.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 15 d’octubre de 2004 ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.44
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim Local i de conformitat amb
l’article 57 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives
municipals especificades a les tarifes..
Article 2. Fet imposable. Naixement de l’obligació de contribuir
Consisteix en la utilització de les instal·lacions o la realització de les activitats que es detallen
a l’article num.6.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis de les instal·lacions esportives municipals i dels serveis
anàlegs.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o
incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i
abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
La cessió dels espais de les instal·lacions per a realitzar activitats esportives als diferents clubs
o entitats de la ciutat serà gratuïta, prèvia autorització municipal i d’acord amb els criteris que
en cada moment determini l’autoritat responsable.
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No s’aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que les indicades a l’apartat anterior ni les relacionades a l’article 6è..
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Piscina Municipal.
1) Activitats ús lliure ( L'abonament inclou l'ús de la piscina lliure més les activitats del
gimnàs)
-

Entrades individuals fins 14 anys
Entrades individuals a partir de 15 anys

2,60
3,55

-

Abonaments 10 banys fins 14 anys
Abonaments 10 banys a partir de 15 anys

21,95
31,15

-

Abonament: matrícula

20,19

-

Abonaments infantils mensuals ( fins 14 anys)
Abonaments infantils trimestrals ( fins 14 anys)
Abonaments infantils anuals ( fins14 anys)

18,77
53,48
202,81

-

Abonaments adults mensuals ( de 15 a 54 anys)
Abonaments adults trimestrals ( de 15 a 54 anys)
Abonaments adults anuals ( de 15 a 54 anys)

35,94
102,44
388,21

-

Abonaments gent gran mensuals ( a partir de 55 anys)
Abonaments gent gran trimestrals ( a partir de 55 anys)
Abonaments gent gran anuals ( a partir de 55 anys)

12,90
36,80
139,35

-

Abonaments familiars mensuals ( fills/es fins 14 anys)
Abonaments familiars trimestrals ( fills/es fins 14 anys)
Abonaments familiars anuals ( fills/es menors fins anys)

54,29
154,64
586,27

-

Cap de setmana mensual
Abonament Especial mensual

-

Família nombrosa: adult mensual
Família nombrosa: adult trimestral
Família nombrosa: adult anual

8,36
16,80
21,85
62,20
235,75
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-

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult mensual ( de 15 a 54 anys)
Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult trimestral ( de 15 a 54 anys)
Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult anual ( de 15 a 54 anys)

18,90
53,90
204,30

2) Activitats dirigides. Els preus són mensuals i la durada de les activitats és trimestral. Per
als abonats, hi ha un 50% de descompte en les activitats dirigides.
-

-

-

-

-

-

-

-

Nadons 6 mesos- 3 any
1 dia
2 dies
3 dies

20,87
33,41
41,75

Natació infantil 3- 14 anys
1 dia
2 dies
3 dies

20,87
33,41
41,75

Escola disminuïts
1 dia
2 dies
3 dies

11,30
18,00
22,50

Natació escolar
Per alumne i mes amb monitor
Per alumne i mes sense monitor

12,72
7,66

Escola Natació 4-14 anys
1 dia
Natació adults
1 dia
2 dies
3 dies
Natació gent gran
1 dia
2 dies
3 dies
Embarassades i post part
1 dia
2 dies
Família nombrosa: un dia
Família nombrosa: dos dies
Família nombrosa: tres dies

12,72
20,87
33,41
41,75
6,76
13,52
16,90
20,87
33,40
13,50
21,65
27,05
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-

Família nombrosa: escola de natació

-

Disminuïts- Pensionistes: un dia
Disminuïts- Pensionistes: dos dies
Disminuïts- Pensionistes: tres dies

8,25
11,30
18,00
22,50

Altres activitats
Classes particulars. Per als abonats hi ha un 30% de descompte
Nen/a 1 hora
Nen/a 5 hores
Adults 1 hora
Adults 5 hores

21,00
98,82
25,07
118,93

Cessió carrers. Preu hora, sense monitor i amb socorrista
1 carrer
2 carrers
3 carrers
4 carrers
5 carrers
6 carrers
7 carrers
8 carrers
Piscina petita

16,79
31,78
45,57
60,56
71,35
88,14
93,54
106,73
41,97

-



-

Guixetes
Abonats ( mes)
No abonats ( mes)

2,64
4,25

Venda de material
Gorra de bany de làtex
Gorra de bany de licra
Gorra de bany de silicona
Gorra de bany de silicona multicolor
Ulleres sidney
Ulleres fast
Ulleres treck
Mitjons làtex
Protectors oïda
Pinça nas
Samarreta
Tovallola

2,90
4,45
6,05
6,65
5,10
6,65
10,40
4,45
4,45
3,55
9,00
28,25
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Balls de Saló, mensual
Gimnàs, per hora d’utilització 1 sala

13,85
24,32

b) Piscina Poble Nou
- Entrades individuals fins 14 anys
- Entrades individuals a partir 15 anys

2,60
3,55

-

-

Abonaments 10 banys fins 14 anys
Abonaments 10 banys a partir 15 anys

-

Abonament: matrícula
Abonaments infantils mensuals fins 14 anys
Abonaments infantils trimestrals fins 14 anys
Abonaments infantils anuals fins 14 anys
Abonaments adults mensuals de 15 a 54 anys

20,19
18,77
53,48
202,81
35,94

-

Abonaments adults trimestrals de 15 a 54 anys
Abonaments adults anuals de 15 a 54 anys
Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges mensuals a partir de 55 anys
Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges trimestrals a partir de 55 anys
Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges anuals a partir de 55 anys
Abonaments familiars mensuals ( fills/es fins14 anys)
Abonaments familiars trimestrals ( fills/es fins 14 anys)
Abonaments familiars anuals ( fills/es fins14 anys)
Cap de setmana mensual
Abonament Especial mensual

102,44
388,21
13,35
38,09
144,23
54,29
154,64
586,27
8,36
16,80

-

Família nombrosa: adult mensual
Família nombrosa: adult trimestral
Família nombrosa: adult anual

21,85
62,20
235,75

-

Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult mensual de 15 a 54 anys
Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult trimestral de 15 a 54 anys
Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult anual de 15 a 54 anys

18,90
53,90
204,30

Cessió carrers. Preu hora, sense monitor i amb socorrista
1 carrer
2 carrers
3 carrers
4 carrers
5 carrers
6 carrers
7 carrers
8 carrers

16,79
31,78
45,57
60,56
71,35
88,14
93,54
106,73

-

21,95
31,15
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c)
d)
e)
f)
g)
-

Pavelló Poliesportiu
Per hora d'utilització del pavelló
Escola de Basquet
Quota mensual
Pavelló Patinatge
Per hora d'utilització del pavelló
Pistes poliesportives descobertes
Per hora d'utilització de les pistes
Pista Atletisme
Per hora d'utilització de les pistes
Escola d’Atletisme
Quota mensual
Camp de Futbol.
Per hora d'utilització de les instal·lacions

44,56
11,14
27,82
11,14
27,82
11,14
66,84

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de les instal·lacions esportives
corresponents o bé en el moment d’utilització dels servei.
Article 8. Normes de gestió
Les baixes cursades pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels serveis especificats a la
tarifa, tindran efecte en finalitzar el període d’abonament o del servei contractat, i no donaran
dret al reintegrament de les quotes satisfetes, excepte en cas de força major suficientment
justificada.
Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general
tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 14 d'octubre de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data
començarà a regir el dia 1 de gener de 2006, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num.45
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE
PUBLICACIONS IMPRESES I ALTRE MATERIAL AUDIOVISUAL
Article 1r. Principis Generals.
Fent ús de les facultats concedides als articles 113.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat
amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta
estableix el preu públic per a la venda de publicacions impreses i altre material audiovisual.
Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic els que es beneficiïn del servei detallat a
l’article anterior
Article 3r. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda a l'annex.
2. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus dels nous llibres
editats i de la resta de material, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local de
forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus
per sota del límit previst anteriorment.
3. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa
que el regula.
Article 4t. Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb el lliurament
de la publicació o material a l’adquirent
2. El pagament del preu públic es realitzarà en el moment de rebre la publicació o material de
que es tracti.
Article 5è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. La llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concorcants.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 15 d’octubre de 2007.

173

AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Plaça d’Espanya, 3-4 – Tel. 977 70 10 25
43870 Amposta

ANNEX DE TARIFES
Nom del Llibre/CD/DVD
El llarg camí cap a una ciutat moderna 1850-1960

Cent anys d’Arbó
Recordances
Iaio, explica’m un compte
Somnis d’adolescent
Les darreres hores
Los niños y la vida
Reculls. Les masies d’Amposta
Perfils de la història d’Amposta. I
Perfils de la història d’Amposta. II
Paraules en desús de les Terres de l’Ebre.
DVD Amposta Capital de la Cultura

Autor
Montserrat Soriano Montagut
Màrius López i Robert Rallo
Robert Rallo
Robert Rallo
Francisco Barado
Francisco Barado
Epifanio Ibañez
Joan Salvadó
Joan Salvadó
Joan Salvadó
Joan Salvadó
Ajuntament d’Amposta

Tarifa
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
6,00 €
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Ordenança fiscal num.46
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PER
ACTIVITATS PRIVADES, DE SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Article 1r. Principis Generals.
1. Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de
conformitat amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL
2/2004 pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament d’Amposta estableix el preu públic per la utilització, per activitats privades,
de les sales i dependències municipals que figuren relacionades a l’annex.
2. No estan subjectes al preu públic regulat en aquesta ordenança els aprofitaments realitzats
per institucions o entitats sense afany de lucre que no cobrin entrada per la realització
d’actes en els edificis municipals
Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o entitats a favor dels quals
s’acordi la cessió d’ús dels locals de propietat municipal que es regulin en aquesta ordenança
o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si es que es va procedir sense l’autorització
corresponent.
Article 3r. Quantia.
4. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda a l'annex.
5. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió d’ús
dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern
Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà
fixar preus per sota del límit previst anteriorment.
6. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa
que el regula.
Article 4t. Normes de Gestió.
1. Els interessats en la utilització privativa dels bens municipals regulats per aquesta
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent, indicant les dates i
horari d’utilització que es preveu.
2. Les sol·licituds d’utilització s’entendran desestimades si transcorre un mes de la seva
presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que recaigui resolució expressa.
En aquest supòsit es retornarà d’ofici, si s’escau, l’import ingressat.
3. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament
sol·licitat o realitzat
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4. Quan, per causa de la utilització privativa dels bens municipals regulats en aquesta
ordenança, es produïssin desperfectes, el beneficiari, sense perjudici del preu públic
corresponent, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses de reparació dels
danys causats.
Article 5è. Obligació de pagament.
3. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de
sol·licitar l’autorització de l’ús dels locals regulats en aquesta ordenança, o des que aquesta
es realitzi, si es que es va procedir sense autorització expressa.
4. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria
Municipal.
Article 6è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. La llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concorcants.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 15 d’octubre de 2007.
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ANNEX DE TARIFES
1. El Casal
- Preu/hora per l’ús planta baixa
- Preu hora aula magna

35,00 €
10,00 €

2. Pavelló Fires
- Preu/hora per l’ús planta baixa

100,00 €

3. Pavelló Poliesportiu
- Preu/hora per l’ús planta baixa

50,00 €

4. Pavelló Poliesportiu- Annex
Preu/hora per l’ús planta baixa
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Ordenança fiscal num.47
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Article 1r. Principis Generals.
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat
amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta
estableix el preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliaris que es regirà per
aquesta ordenança.
Article 2n. Objecte
L’objecte del preu públic que s’estableix en aquesta ordenança el constitueix la prestació dels
següents serveis:
1. Serveis d’ajuda a domicili
2. Serveis d’àpats a domicili
Article 3r. Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones que es beneficiïn dels
serveis prestats a que es refereix l’article anterior.
2. L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment
en que s’aprova la prestació del servei.
3. Els usuaris del servei, en el moment de presentar la seva sol·licitud, facilitaran el número de
compte d’una entitat financera on domiciliar periòdicament els imports liquidats. No
s’iniciarà cap servei sense el compliment d’aquest requisit.
Article 4t. Quantia.
7. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda a l'annex.
8. Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’annex i s’aplicaran d’acord amb les
normes detallades a l’article 7 d’aquesta ordenança.
9. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, l’increment o els preus dels
nous serveis que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern
Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà
fixar preus per sota del límit previst anteriorment.
10. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa
que el regula.
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Article 5è. Normes de Gestió.
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal. En el
supòsit de gestió indirecta del servei, els plecs de clàusules podran determinar, d’acord
amb la normativa vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes del preu
públic. En aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al contractista.
2. El Reglament del Servei determinarà, en tot cas, el sistema d’organització de la gestió,
liquidació i cobrament del preu públic.
Article 6è. Normes d’aplicació de les tarifes.
1. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar a les tarifes del preu
públic els percentatges següents
Import IRSC 2008 mensual
Import IRSC 2008 anual 14 pagues
Perc.2008 Disp.Tran.2 llei 13/2006
Previsió IRSC 2008
Renda per càpita
Menys de 6.098,40 € anuals
Entre 6.098,40 i 7.000,00 € anuals
Entre 7.000,01 i 8.000,00 € anuals
Entre 8.000,01 i 9.000,00 € anuals
Entre 9.000,01 i 10.000,00 € anuals
Entre 10.000,01 i 11.000,00 € anuals
Entre 11.000,01 i 12.000,00 € anuals
Entre 12.000,01 i 13.000,00 € anuals
Entre 13.000,01 i 14.000,00 € anuals
Més de 14.000,01 € anuals

544,50
7.623,00
80,00%
6.098,40
Percentatge
0,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
65,00%
75,00%
85,00%
100,00%

2. Es considera Renda per càpita al resultat de dividir els ingressos de la unitat de convivència
que constin en la declaració anual de l’Impost sobre la renda de les persones físiques de
l’exercici anterior, pel nombre de membres. En el cas de persones no obligades a presentar
aquesta declaració, hauran d’acreditar els seus ingressos totals mitjançant el certificat
d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos per l’empresa o
organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals tenen constància que la
persona gaudeix d’ingressos no declarats, aquests també es tinguin en compte per al càlcul de
la renda per càpita.
3. El càlcul de les escales de renda estarà en funció de l’indicador de renda de suficiència a
Catalunya ( IRSC) d’acord amb el que determina la llei 13/2006 de 27 de juliol, de
Prestacions Socials de caràcter econòmic, que el fixa en 7.137,20 € anuals, més els
increments anuals que s’aprovin, si bé estableix el percentatge del 75% per l’any 2006, 80%
per l’any 2008 i el 100% per l’any 2010.
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4. Els malalts mentals, els toxicòmans i altres persones amb patologia social acreditada,
excepcionalment i previ informe favorable i motivat dels Serveis Socials Municipals, podran
gaudir d’una reducció fins el 100% de la tarifa.
Article 7è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concorcants.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2008. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 31 de març de 2008.
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ANNEX DE TARIFES
1. Servei d’ajuda a domicili
- Preu hora de servei

12,00 €

2. Serveis d’àpats a domicili
- Per cada àpat servit

5,00 €

3. Serveis de teleassistència
- Per us de terminal/mes

25,00 €
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Ordenança fiscal num.48
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ
COMERCIAL AL MUNICIPI D’AMPOSTA.
Article 1r. Principis Generals.
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat
amb el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta
estableix el preu públic per la prestació del servei municipal de recollida selectiva de paper i
cartró comercials, que es regirà per aquesta ordenança. La seva aplicació s’ajustarà al que
determina la llei 15/2003 de 13 de juny, que modifica la llei 6/93 de 15 de juliol, reguladora
dels residus
Article 2n. Objecte
1. L’objecte del preu públic que s’estableix en aquesta ordenança el constitueix el servei
municipal de recollida selectiva i transport fins el centres de tractament, del paper i cartró
generats per l’activitat pròpia del comerç, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els
serveis.
2. Els establiments i locals generadors de paper i cartró comercial es classificaran en funció
de les fraccions i dels volums generats, i hauran de lliurar els residus en la forma i
condicions establertes per l’Ajuntament.
3. La Junta de Govern Local resta facultada per determinar els locals i establiments que
s’han de subjectar a aquest preu públic, d’acord amb el que disposen tant la legislació
sectorial aplicable com l’Ordenança reguladora del servei municipal de recollida de paper
i cartró comercials.
Article 3r. Acreditació i obligació de pagament.
1. Són obligats al pagament d’aquest preu públic, les persones físiques o jurídiques, tan
públiques com privades, les herències jacents, comunitats de bens i demés entitats
mancades de personalitat jurídica que utilitzin o ocupen els locals, establiments, oficines i
serveis situats en les vies públiques on es presta el servei, sigui a títol de propietari,
usufructuari, arrendatari o qualsevol altre dels immobles, i sempre que no hagi acreditat la
gestió de la recollida per un gestor autoritzat.
2. L’obligació a contribuir neix a partir del moment en que es comença a prestar el servei, si
no s’ha acreditat que l’efectua un gestor autoritzat
3. Les liquidacions dels preus públics es practicaran anualment.
4. El preu públic s’acredita el dia 1 de gener de cada any, llevat dels supòsits de canvi del
titular de l’activitat, que s’acreditarà en la data en que es produeixi aquest canvi. L’import
anual del preu públic serà prorratejable per trimestres naturals entre els diferents titulars
de l’activitat.
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Article 4t. Base imposable
La base imposable del preu públic del servei municipal de recollida selectiva de paper i cartró
comercial és la unitat de local. Als efectes de la seva aplicació, i en tant no es disposi de la
declaració de residus de totes les activitats, els locals s’agruparan en funció de les superfícies
ocupades, de la seva situació i per sectors d’activitats econòmiques referenciats a la
classificació de l’impost sobre activitats econòmiques
Article 5è. Tarifes
11. La tarifa d’aquest preu públic serà de 135,00 € per establiment o local i any
12. D’acord amb el que s’ha determinat a l’article anterior, a aquesta tarifa s’aplicaran els
següents coeficients:
a) En funció de la seva activitat:
Grup A: tipus activitat
Epig.IAE
Coeficient
Comerç minorista de tèxtil, pells i calçat
Farmàcies, perfumeries i botigues de
cosmètica
Comerç minorista articles llar i construcció
Comerç minorista vehicles, maquinària i
accessoris
Altre comerç minorista
Arts Gràfiques
Supermercats i grans supercícies

Grup B: tipus activitat
Bars i restaurants
Hotels i hospedatges
Serveis Recreatius.Cines, discoteques
Comerç minorista de productes alimentaris
Grup C: tipus activitat
Agències de viatges
Institucions i serveis financers
Entitats asseguradores
Serveis de promoció immobiliària
Serveis jurídics,comp,tècnics, publ i rel
públiques
Centres d’ensenyament
Consultes i serveis mèdics i veterinaris
Altres serveis

651
652

1,50
1,50

653
654

1,50
1,50

659
47
66

1,50
1,50
3,50

Epig.IAE

Coeficient

67
68
96
64

1,25
1,25
1,25
1,25

Epig.IAE

Coeficient

755
81
82 i 83
833 i 834
84

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

93
94
97 i 98

1,00
1,00
1,00
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b) En funció de la seva situació:
Situació
Carrers de 1era cat
Carrers de 2ona cat.
Carrers de 3era cat
Carrers de 4rta cat
Zones industr.

Coeficient
1,5
1,25
1
0,75
0,75

c) En funció de la seva superfície:
Superfície
Menys de 20 metres
De 20 a 50 metres
De 50 a 100 metres
De 100 a 150 metres
De 150 a 300 metres
De 300 a 500 metres
Mes de 500 metres

Coeficient
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00

13. Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, l’increment o els preus dels
nous serveis que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern
Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà
fixar preus per sota del límit previst anteriorment.
14. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa
que el regula.
Article 6è. Normes de Gestió.
3. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal.
4. El Reglament del Servei determinarà, en tot cas, el sistema d’organització de la gestió,
liquidació i cobrament del preu públic.
5. Els titulars de les activitats generadores de paper o cartró comercial estan obligats a
acreditar la gestió dels residus mitjançant un gestor acreditat en el termini que
reglamentàriament es determini. En cas contrari, estan obligats al pagament de les tarifa
resultant de l’aplicació de l’article 5è.
6. La data d’inici de l’obligació de pagament serà la de l’inici de l’activitat, fet que
s’acreditarà, llevat prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com d’alta
censal a l’AEAT, llicència municipal d’activitat o diligència de comprovació dels serveis
municipals.
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7. El cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu públic,
havent-se de comunicar a l’Oficina de Gestió Tributària que, prèvia comprovació,
procedirà a l’actualització del cens.
8. L’actualització de les dades del cens es farà mitjançant declaració presentada pel titular de
l’activitat, les dades disponibles a l’administració municipal o les diligències de
comprovació de dades o d’inspecció efectuats pels serveis municipals.
Article 7è. Facultats d’Inspecció..
A fí de comprovar el volum de residus, l’Ajuntament pot du a terme les inspeccions i controls de
les activitats que consideri necessari per estimar la producció mitjana anual
Article 8è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concorcants.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2008. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 15 d’octubre de 2007.
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Ordenança fiscal num.49
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
Article 1. Fonament i objecte
A l’empara del previst als articles 20, 24.1 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula per la
present Ordenança fiscal la taxa pels aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels aprofitaments especials constituïts
en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses que utilitzin el
domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei 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, el de telefonia
mòbil que es presti, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini
públic municipal.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que resultin
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat, així com també les empreses
que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses
o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent
titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
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3. També són subjectes passius de la taxa les empreses, públiques o privades, que prestin
serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als
articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4. Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins els límits següents:
a) 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
elscorrespongui. 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 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
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.
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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’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de
lessancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, 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
meritades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
la Llei general tributària.
Article 5. Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal
per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa
instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fòrmules següents de càlcul:
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Essent:
BI= Base imposable
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de
telèfons mòbils, amb base a les darreres dades publicades a l’Informe Anual de la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions –en endavant ICMT-, que corresponen a l’exercici
2008, és de 58,96 €.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2008, que és de 8.052
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2008: 20.652 *0.95=19.615
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Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil per a trucades de mòbil a mòbil, amb
base a les darreres dades publicades a l’ICMT, que corresponen a l’exercici 2008, és de
279,37 €.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global (QB)es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4 % s/ BI
El valor de la quota bàsica per a 2010 és de 83.381,45 euros.
c) Quota tributària per operador
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat,
incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. Aquest coeficient s’extrau de
l’informe anual de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
Imputació per operador:
Per a 2010 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:

Quota tributària per operador= CE x QB
.- Movistar
.- Vodafone
.- Orange
.- Yoigo
.- Altres

Percentatge
participació
48,87%
33,10%
16,58%
0,71%
0,74%

Quota a pagar Quota a pagar
Total
Trimestral
40.748,51
27.599,26
13.824,64
592,01
617,02

10.187,13
6.899,81
3.456,16
148,00
154,26

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que
resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta en l’apartat b) d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al del meritament de
la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el
coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 6. Període impositiu i meritació
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1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament
en l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 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. La taxa es merita el primer dia del periode impositiu.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen
durant varis exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
impositiu comprendrà l’any natural.
Això no obstant, a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es liquidarà a partir del trimestre
següent a aquesta data.
Article 7. Gestió de la taxa
La taxa es calcula per trimestres naturals, tot i que es liquidarà per períodes anuals vençuts.
L’Ajuntament quantificarà la taxa en funció de les respectives quotes de mercat i altres
paràmetres establerts en l’article 5 d’aquesta ordenança. No obstant això, els subjectes passius
de la taxa podran presentar, abans del 30 de gener de cada any, davant aquesta administració
declaració que acrediti que el coeficient real de participació en l’exercici ha estat diferent.
En aquest cas, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat
tributari.
L’Ajuntament girarà les liquidacions oportunes corresponents al període impositiu de
l’anualitat vençuda. Aquestes liquidacions es notificaran als subjectes passius.
Article 8. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. L’Organisme que tingui delegades les referides funcions establirà els circuits administratius
més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
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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 l’organisme delegat
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 al municipi.
Article 9. Infraccions i sancions
1. Les infraccions tributaries 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.
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5
Les ordenances fiscals podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, CE si
així procedeix i en funció dels corresponents estudis econòmics justificatius.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres
establerts per a l’any 2010.
Si la present ordenança ha de ser aplicada després de 2010, les referències a aquest any,
contingudes en l’article 5, s’han d’entendre realitzades respecte a cadascun dels exercicis en
que s’apliqui l’ordenança.
Les dades referides al padró municipal d’habitants estaran referides en cada anualitat al darrer
padró oficial aprovat.
Les dades referides al número de telèfons fixes instal·lats al municipi, corresponen a les
darreres dades conegudes.
Disposició addicional segona. 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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Diligència: Aquesta Ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple del dia ..................,
exposada al públic mitjançant anunci publicat al BOP núm. ..............de data ........................., i
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i publicada, després d'elevació a aprovació
definitiva, en el BOP núm. ........... de data ....................
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