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Núm. 17289
AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2009
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2008, va aprovar definitivament les ordenances fiscals per l’exercici 2009.
El text íntegre de les modificacions aprovades definitivament respecte l'exercici 2008 és el que es detalla a continuació, el qual entrarà en vigor,
prèvia publicació al BOP, el dia 01-01-2009.
1.1.-Ordenança Fiscal núm. 4: Impost sobre activitats econòmiques
1.2.-Ordenança Fiscal núm. 5: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3.-Ordenança Fiscal núm. 6: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.4.-Ordenança Fiscal núm. 7: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
1.5.-Ordenança Fiscal núm. 8: Taxes per a la realització d’activitats jurídico administratives de competència local.
1.6.-Ordenança Fiscal núm. 10: Taxa de clavegueram
1.7.-Ordenança Fiscal núm. 11: Taxa per recollida d’escombraries
1.8.-Ordenança Fiscal núm. 12: Taxa per retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública
1.9.- Ordenança Fiscal núm. 14: Taxa per la utilització privativa o ocupació o aprofitament especial del domini públic
1.10.- Ordenança Fiscal núm. 15: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general (Servei Telefonia mòbil)
1.11.- Ordenança Fiscal núm. 16: Reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d´instal·lacions i equipaments municipals
1.12.- Ordenança Fiscal núm. 19: Reguladora de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari) i dels seu preu públic.
2n. APROVAR l´Ordenança General dels Preus Públics on hi consten específicament els preus públics d’aplicació per a l’exercici 2009 i les
respectives tarifes individualitzades, aplicables a partir de 1r. de gener.
3r. MANTENIR igual que l’exercici 2008 els tributs i preus públics no modificats expressament pels acords 1er i 2on. anteriors.
La Bisbal d’Empordà, 17 de desembre de 2008
Lluís Sais Puigdemont
Alcalde
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1. NATURALESA I FET IMPOSABLE
Pel que fa a la naturalesa i el fet imposable de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, és d’aplicació el que disposen els articles 78 i següents del
RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2. EXEMPCIONS
1.- Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, així com els Organismes Autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter
que les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost.
A aquests efectes, no es considerarà que s’hagi produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra
titularitat, circumstància que s’entendrà que concorre, entre d’altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques de l’activitat.
c) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques
- Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 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.
En relació amb els contribuents per l’impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció només estarà a l’abast dels operants a Espanya mitjançant
establiment permanent, sempre qui tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les següents regles:
1ª L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el previst a l’article 191 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
2ª L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre Societats o dels contribuents per l’Impost sobre la Renda
de no Residents, el del període impositiu en què el termini de presentació de declaracions per dits tributs hagués finalitzat l’any anterior al de
l’acreditament d’aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General tributària,
l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si l’esmentat període
impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3ª Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es
referirà al conjunt d’entitats que pertanyen a l’esmentat grup.
A efectes del que es disposa en el paràgraf anterior, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç són els recollits a la secció 1ª del
capítol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades pel Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre.
4ª En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la Renta de no Residents, es tindrà en compte l’import net de la xifra de negocis imputable al
conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
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d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i
Supervisió de les Assegurances Privades.
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus pagats 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 ànim de lucre, estiguessin en règim de concert educatiu, inclús si proporcionaven als seus alumnes llibres o articles
d’escriptori o els prestaven els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers
dedicats a l’esmentat ensenyament, sempre que l’import de dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament,
a l’adquisició de matèries primeres o al manteniment de l’establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i
de treball que realitzin per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a tal
finalitat, sempre que l’import de l’esmentada 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.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius a qui els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
2.- Els subjectes passius a que es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la
matrícula de l’impost.
3.- Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article únicament es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d’aquest impost els que també ho són de l’impost sobre societats, les persones físiques, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis igual o superior a 1.000.000
d’euros.
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes contemplats en el RDL 2/2004, de 5 de març i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals, fixades a les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en
funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre:
Import net de la xifra de negocis (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,00 fins a 10 .000.000,00
Des de 10.000.000,00 fins a 50 .000.000,00
Des de 50.000.000,00 fins a 100 .000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra de negoci

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

Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al
conjunt de les seves activitats econòmiques i es determinarà d’acord amb el previst en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 2 de la present
Ordenança.
Article 5. COEFICIENT DE SITUACIÓ
Pel que respecte a l’article 88 del RDL 2/2004 TRLLRHL, es determina la següent escala d’índex a aplicar sobre la quota
Categoria de carrer
Especial
Primera
Segona

Índex
2,05
1,94
1,81

Article 6. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT
S’estarà al que disposa l’article 89 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL
Article 7. BONIFICACIONS
1.- Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les següents bonificacions:
a) Les cooperatives, així com les seves unions, federacions i confederacions, i les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista a
la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.
b) Una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, per a qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat professional durant els cinc anys
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu del desenvolupament de la mateixa. El període d’aplicació de la bonificació caducarà
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en l’article 82.1.b) del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 8. NORMES DE GESTIÓ
Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals d’alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva
inclusió a la matrícula en els termes de l’article 90 del RDL 2/2004, de 5 de març, dins del termini que reglamentàriament s’estableixi. A continuació,
es practicarà per l’Administració competent la liquidació corresponent, la qual es notificarà al subjecte passiu, que haurà d’efectuar l’ingrés.
Així mateix, els subjectes passius estan obligats a comunicar les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, que es produeixin en l’exercici de les
activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes d’aquest impost, i les formalitzaran en els terminis i termes reglamentàriament determinats.
En particular, els subjectes passius als que no resulti d’aplicació l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82 del RDL 2/2004,
hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva xifra de negocis. Així mateix, els subjectes passius
hauran de comunicar les variacions que es produeixin en l’import net de la seva xifra de negocis quan tal variació suposi la modificació de l’aplicació
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o no de l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82 de la llei esmentada o la modificació en el tram a considerar a efectes de
l’aplicació del coeficient de ponderació previst a l’article 86.
Article 9. REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò no previst a la present ordenança, serà d’aplicació el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (BOE 9-03-2004)
Article 10. DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal, que consta de 10 articles i una disposició addicional, ha estat aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en sessió
ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2008 i ha quedat definitivament aprovada. Entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
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.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i plau,
L’Alcalde
El secretari
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1.- Fonament i Naturalesa
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la Secció 3ª,artícle 59,
estableix amb caràcter obligatori l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 2.- 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 a circular per
les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als
efectes d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i matrícula turística.
3.- No estan subjectes a l’Impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat dels seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb
motiu d’exhibicions, certàmens, o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica sempre que la càrrega útil no sigui superior a 750 Kgs.
Article 3.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i garantia fixa.
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.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatuts diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o el trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament General de vehicles aprovat pel RD
2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclussiu. Aquesta exempció s’aplicarà en tan es mantinguin
aquestes circumstàncies tant a vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els 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 es disposa en aquest paràgraf es consideren persones amb minusvalia els que tinguin la condició legal en grau igual o superior al 33
per cent.
Aquesta bonificació de l’apartat e) quedarà condicionada a la presentació de:
- Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle
- Haver passat la inspecció tècnica de vehicles (ITV) de l’exercici en que se sol·liciti l’exempció.
- Còpia del DNI.
- Còpia de l’assegurança del vehicle i rebut degudament pagat de l’exercici en que se sol·licita l’exempció.
- Certificat de minusvalidesa definitiva de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).
- S’haurà d’especificar en la instància de sol·licitud el destí del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel
titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé si es destinarà al seu transport.
La falsetat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la LGT 58/2003,
raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador, d’acord amb l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Es delega a la Junta de Govern Local les atribucions necessàries per a què, en aquells supòsits en què fos precís, pugui interpretar els casos dubtosos
d’inclusió. Així mateix es faculta per a què en casos especials la Junta de Govern Local pugui practicar les liquidacions oportunes.
Una vegada concedida la bonificació, es mantindrà sempre i quan no s’alterin les condicions que han donat lloc a la bonificació/exempció
sol·licitada.
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En el supòsit de defunció del subjecte passiu (minusvàlid) encara que no s’efectui el canvi de nom del vehicle automàticament implicarà la pèrdua de
l’exempció atenent a la potestat de comprovació i investigació que efectui l’Ajuntament (artícle 115 LGT).
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, semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres c) i g) de l’apartat 1) d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva
concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament,
s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
S’estableix una bonificació del 100 % per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, sempre que el subjecte passiu tributi per un altre
vehicle en aquest municipi de la mateixa categoria del quadre de tarifes (A, B, C, D, E, F)
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació, si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal, la de la seva matriculació, o,
si de cas hi manca, la data en que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
Article 5.- Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
Article 6.- Quota tributària
El quadre de tarifes aplicable en aquest municipi serà el següent.
A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19’99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals

23,80
64,00
135,28
173,00
216,16

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

156.65
222.90
278.86

C) Camions:
De menys de1.000 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg, de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 Kg, de càrrega útil
De més de 9.999 Kg, de càrrega útil

80,47
158,11
225,09
281,52

D) Tractors/ Tractores (vehicles 5ª roda)
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de1.000 Kg, i més de 750 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil
F) D’altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de 126 cc. fins a 250 cc.
Motocicletes de 251 cc. fins a 500 cc.
Motocicletes de 501 cc. fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

33,54
52,77
158,11
33,91
52,77
158,11

8,84
8,84
14,26
28,58
57,79
118,40

1.- El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per
l’Administració de l’Estat. En el seu defecte hom s’estarà a allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als diferents tipus de vehicles i caldrà
tenir en compte, a més, les regles següents:
a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de
vidres, l’alteració de les mides i de la disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriva. Les
furgonetes tributaran com a turismes, d’acord amb la seva potència fiscal, salvant els casos següents:
1) Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús.
2) Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà com a camió.
b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros, tindran la consideració de motocicletes i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva
cilindrada.
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c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que ocasioni la potència tractor i els remolcs i semiremolcs que
arrossegui.
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord amb la seva capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a
aptes per a la circulació des del moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent per la part de la Delegació d’Indústria o, en tot cas, quan
estiguin realment en circulació.
e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció
mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors.
3.- Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes.
Article 7.- Declaració-Liquidació
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.
L’Ajuntament exigirà aquest impost en règim d’autoliquidació.
Article 8.- Pagament de l’impost
El pagament de l’impost s’acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:
a) Rebuts tributaris.
b) Cartes de pagament.
c) Distintius adherits obligatòriament en lloc visible de l’interior del vehicle del model i tipus que el municipi estableixi.
d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle.
1.-Els que sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació o la certificació d’aptitud per a circular d’un vehicle, hauran
d’acreditar prèviament el pagament de l’impost.
Els titulars de vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma dels mateixos, sempre que alteri la seva classificació a
efectes d’aquest impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de
baixa dels esmentats vehicles, hauran d’acreditar prèviament davant la Prefectura Provincial de Trànsit el pagament de l’últim rebut presentat al
cobrament de l’impost, sens perjudici de que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per l’esmentat concepte
meritades, liquidades, presentades al cobrament i no prescrites.
S’exceptua de la referida obligació d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat.
1.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per la circulació el pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer
trimestre de cada any i en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament, tot anunciant lo per mitjà de Edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de cobrament amb període voluntari, no
serà inferior a 2 mesos.
2.- En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi
figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o Entitats domiciliades en
aquest terme municipal.
3.- El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini de 15 dies hàbils perquè els interessats legítims puguin examinar los, 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.
Article 9 .- Acreditament i període impositiu
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 produeixi l’esmentada adquisició.
2.- L’impost es pagarà el primer dia del període impositiu.
3.- L’import de la quota de l’impost es prorrajetarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També
procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els casos de baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, i des del moment en
què es produeixi l’esmentada baixa temporal en el registre públic corresponent.
Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança s’ha aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28-10-2008 i ha quedat definitivament aprovada.
Entrarà en vigor el dia 1r. de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació.
Disposició addicional Primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran
la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot
cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici
objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini.
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.
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Les modificacions produïdes per Llei de Pressuposts 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.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
L’Alcalde
El secretari
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1. Fonament i Naturalesa
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la Secció 3ª,artícle 59,
estableix amb caràcter potestatiu l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Article 2. FET IMPOSALE
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.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius d’aquest impost a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària, els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o obres
sempre que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obres, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitza aquella.
Als efectes del previst en l’apartat anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui soporti les despeses o el cost
que comporti la seva realització.
En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindrà la condició del subjecte passiu
substituït del mateix els que sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. El substitut podrà exigir del
contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
Article 4. BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT
1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra i s’entén per tal, a aquests
efectes el pressupost de referència visat pel Col·legi Oficial corresponent.
No formaran part de la base imposable l’IVA i demés impostos similars, propis de requisits especials, les taxes, preus públics i demés prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades en el seu cas amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altra concepte que no integri, estrictament el pressupost de referència visat pel Col·legi Oficial
corresponent.
2.- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base imposable al tipus de gravamen.
3.- El tipus de gravamen serà del 3,70 per cent.
4.- L’impost s’acredita en el moment d’iniciar se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtin-gut la llicència corresponent.
Article 5. GESTIÓ.
1.- Quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara l’esmentada llicència preceptiva, s’iniciï la
construcció, instal·lació o obra, (…)es practicarà una liquidació provisional i la base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels
interessats, sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així, la base imposable la determinaran els tècnics
municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte.
2.- Sens perjudici de l’apartat 1 anterior, en el moment de sol·licitar-se la llicència preceptiva haurà d’efectuar se el pagament de la taxa i en el
moment d’obtenir-se la llicència es procedirà al pagament de l’impost.
L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència.
S’exigeix règim d’autoliquidació
(Article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i article 103.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març TRLLRHL.)
3.- Juntament amb la sol·licitud de la corresponent llicència s’adjuntarà una còpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles.
Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra i tenint en compte el cost real i efectiu de la mateixa, l’ajuntament, mitjançant l’oportuna
comprovació administrativa, podrà modificar, si s’escau, la base imposable, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte
passiu o reintegrant-li, si procedeix, la quantitat que correspongui.
A aquests efectes tindran el caràcter de liquidacions a compte de la definitiva, l’actualització de la base imposable que practiqui d’ofici l’ajuntament
per raó de la revisió dels mòduls de valoració d’obres del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la qual serà aplicada a la part de les
obres que restin pendents d’executar.
4.- A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la
comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l’apartat anterior practicarà la liquidació
definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà si és el cas, la quantitat que correspongui.
Article 6. DEVOLUCIÓ DE FIANCES.
Si la realització de les obres, requereix el dipòsit d’una fiança per part del promotor, i sempre que així ho determinin els serveis tècnics municipals, la
devolució de la/es fiances, quedarà supeditada a la presentació de:
Original de la carta de pagament
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Certificat emès pel gestor autoritzat o certificat de final d’obra.
Còpia d’haver tramitat l’alta / o modificació en el cadastre
Article 7. BONIFICACIONS
S’atorgarà una bonificació del 95 % de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’incorporin sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’enèrgia solar corresponent al Capítol d’aquesta instal·lació, així com de la xarxa de distribució, en els termes que estableix
l’article 103.2.b) de la Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLLRHL.
Les condicions i requisits per a la seva concessió serà necessari l’informe favorable de la comissió d’urbanisme i medi ambient a proposta dels
serveis tècnics municipals.
La bonificació s’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, els quals, mitjançant informe dirigit a
l’Àrea d’Intervenció es procedirà a efectuar una devolució d’Ingrès.
Es concedirà una bonificació del 90 % a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.
Aquesta bonificació quedarà condicionada a la presentació del certificat de minusvalidesa definitiva de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials. (ICASS).
Article 8. EXEMPCIONS
L’article 29.2 de la Llei 5/1990 de 29 de juny, disposa: S’eximeix del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres les que siguin
propietat l’Estat, les CCAA o les Entitats Locals, que estant subjectes al mateix, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports,
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes
Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres, les Congregacions Religioses i
els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i cases, gaudeixen d’exempció total i permanent en l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.
(Ordre de 5 de juny de 2001, en la que s’incorpora en la lletra B de l’apartat 1 article IV de l’acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre
assumptes econòmics de 3 de gener de 1979 BOE 144 de 18-06-2001).
Article 9. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveu la Llei General tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la
matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
La inspecció de l’impost es va delegar a la Diputació de Girona (Xarxa Local de Tributs –XALOC), per acord de Ple del dia 31-07-2007.
Article 10. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corres-ponguin en cada cas, hom aplicarà el
règim regulat en la Llei General tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança que consta de 10 articles i una disposició final, ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en data 28-10-2008 i
ha quedat definitivament aprovada. Entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al BOP, el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent
mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
l’Alcalde
El secretari
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
CAPÍTOL I
Article 1.- Fonament i Naturalesa
RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la Secció 3ª, art. 59.2 estableix com a
potestatiu l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Article 2.- Fet imposable
L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directa que grava l’increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió
de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.
2.- El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”.
b) Declaració formal d’hereus “ab intestato”.
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c) Negoci jurídic “inter vivos”, sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbans el sòl urbà, el susceptible d’urbanització, l’urbanitzable programat o urbanitzable no
programat, des del moment en què s’aprovi un Programa d’Actuació Urbanística, 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.
Article 3.No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústic als efectes de l’Impost Sobre
Béns Immobles. En conseqüència 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, amb independència de que estiguin o no contemplats com a tals en el cadastre o en el padró d’IBI.
Als efectes d’aquest impost, estaran tanmateix subjectes al mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles
classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns immobles.
CAPÍTOL II
Article 4.- Exempcions
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
b) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i
les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament del seus havers comuns.
- Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat,
separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial
Article 5.També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats
següents:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, a les que perteneixi el municipi, així com els seus respectius Organismes autònoms de
caràcter administratiu.
b) El municipi de la Bisbal i les Entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter
administratiu.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Germandats constituïdes d’acord amb el que es preveu en la Llei 30/1995 de 8 de
novembre d’ordenació i Supervisió de les Assegurances privades
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o en convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
CAPÍTOL III
Article 6.- Subjectes passius
Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:
- 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 que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que adquireixi el terreny o el qui en favor
del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o
jurídica a l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que transmeti el terreny o que constitueixi
o transmeti el dret real de què es tracti.
c) En els casos a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitutiu 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 adquireix el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
CAPÍTOL IV
Article 7.- Base imposable
1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de
l’acreditació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas.
Article 8
3.- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge
anual corresponent, que serà:
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a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 anys
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 15 anys
- Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 20 anys
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Màxim
3’7 %
3,5 %
3,2 %
3,0 %

Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l’increment del valor, hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la
data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudir limitatiu del
domini sobre aquest i la producció del fet imposable d’aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d’any.
1.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor a efectes de base imposable, el següent:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment del meritament serà el que tinguin determinat en aquest moment als efectes de
l’impost sobre béns immobles.
b) No obstant, quan el citat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb
anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor
dels terrenys obtingut, d’acord amb el que s’assenyala en l’apartat 2 del RDL 2/2004, de 5 de març d’aquesta Llei, referit al moment del meritament.
Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, tot i ésser de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment del meritament de l’impost
no tingui determinat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat,
referint l’esmentat valor en el moment del meritament.
Article 9
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent
s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’article anterior que representi, quan el mateix, el valor dels drets esmentats, calculat mitjançant
l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics domentats segons les regles següents:
A) En el cas de constituir se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un dos per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la
seva durada, i no pot excedir del 70 per cent d’aquest valor cadastral.
- Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del
terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d’aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor total
esmentat.
C) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, o per un temps indeterminat es
considerarà fiscalment com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria.
D) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres A) B) i C) anteriors s’aplicaran sobre el valor
cadastral del terreny al temps d’aquesta transmissió.
E) Quan es transmeti el dret de nuda propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor total dels béns i el valor de l’usdefruit. En
l’usdefruit vitalici que, a la vegada, siguin temporals, la nua propietat es valorarà aplicant, de les regles anteriors, aquella que se li atribueixi menys
valor.
F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que en resulti d’aplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin
aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
G) En la constitució o en la transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres
A), B), C), D), i F) d’aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d’aquest impost:
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya, de
la seva renda o pensió anual.
- Aquest darrer, si aquell fos menor.
Article 10
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra, sense que
impliqui la existència d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació al
mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en resulti d’establir la proporció entre la superfície
o el volum de les plantes que s’han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s’han
construït.
Article 11
En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny.
BONIFICACIONS.Article 13.- En les transmissions de terrenys a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, conjugue i
ascendent de 1r. grau i adoptat, s’aplicarà les següents bonificacions:
a) Si s’adquireix l’habitatge familiar: 90 %
(S’acreditarà mitjançant certificat d’empadronament)
- Si la transmissió no correspon a habitatge familiar: 25 %
CAPÍTOL V
Article 12.- Quota tributària
La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el del 30 per cent.
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CAPÍTOL VI
Article 13.- Acreditament i període impositiu
1.- L’impost s’acredita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2.- Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o
inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.
Article 14
1.- Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte
determinat de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la
devolució de l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de
quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les
devolucions recíproques a què es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la
rescissió o la resolució es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
2.- Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s’escaurà la devolució de l’impost pagat i es considerarà com un
acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.
3.- En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el
Codi Civil. Si fos suspensiva, l’impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que l’impost
s’exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat 1 anterior.
CAPÍTOL VII GESTIÓ DE L’IMPOST
Article 15.- Declaració/Liquidació
1.- a) En els actes o els contractes entre vius, els subjectes passius de l’impost vénen obligats a autoliquidar-lo.
b) Les autoliquidacions efectuades pel subjecte passiu tindran el caràcter de liquidacions provisionals, a compte, i restaran sotmeses a la comprovació
corresponent, i les quotes resultants hauran d’ingressar-se al Servei de Recaptació Municipal quan es tracti d’actes “inter vius”, el termini serà de
trenta dies hàbils, comptats des de la data que es produeixi l’acreditament de l’impost.
c) En l’autoliquidació s’acompanyarà inexcusablement la còpia autèntica del document notarial, judicial o administratiu en què consti l’acte
originador del tribut i una còpia d’aquest. Quan es tracti de documents privats, aquest es presentaran per duplicat (original i còpia), juntament amb
l’imprès d’autoliquidació.
d) Tanmateix s’hi acompanyaran tots aquells documents justificatius, en el seu cas, de les exempcions i no subjeccions a l’impost, i de les
bonificacions de la quota que el subjecte passiu reclami com a beneficiari.
2.- El presentador de l’autoliquidació tindrà, pel sol fet de la presentació, el caràcter de mandatari del subjecte passiu de l’impost, i totes les
notificacions que se li facin en relació amb els documents que hagi presentat, ja el que afecta a les diligències que subscriguin, així com les
liquidacions definitives que es practiquin, tindran el mateix valor i produiran iguals efectes que si s’haguessin estès amb els mateixos interessats.
Article 16.Quan es tracti d’actes per causa de mort el subjecte passiu no estarà obligat a realitzar autoliquidació de l’impost.
Correspondrà a l’Ajuntament practicar liquidacions amb caràcter provisional en el termini de 6 mesos prorrogables fins a 1 any a sol·licitud del
subjecte passiu.
Article 17.1.- L’Administració municipal podrà requerir les persones interessades perquè aportin, en el termini de trenta dies hàbils, d’altres documents que
s’estimin necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’impost, i incorreran, els qui no atenguin els requeriments formulats dins dels
expressats terminis, en les infraccions tributàries previstes en aquesta Ordenança, sempre i quan aquests documents fossin necessaris per a comprovar
la declaració autoliquidació i establir la liquidació definitiva.
Si aquests documents només constitueixen el mitjà per a provar circumstàncies al·legades per l’interessat en benefici exclussiu propi, l’incompliment
del requeriment es considerarà com a desestiment del seu dret al tràmit corresponent, i es practicarà la liquidació definitiva sense fer cas de les
circumstàncies no justificades.
2.- L’Àrea d’Intervenció practicarà l’examen, la rectificació i la liquidació o liquidacions complementàries que procedeixin de les autoliquidacions
presentades, basant-se en la documentació existent en els respectius expedients i considerant les normes legals d’aplicació.
Article 18.Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament dins la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els
documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la
realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix
termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat 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.
En la relació o índex que trametin els notaris a l’Ajuntament, aquests hauran de fer constar la referència cadastral dels béns immobles, quan aquesta
referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.
Els notaris, advertiran expressament al compareixent en els documents que autoritzin els terminis en els que l’interessat/s estan obligats a presentar la
declaració de l’impost, i tanmateix sobre les responsabilitats en que incòrren per la falta de presentació de les declaracions (art. 110.7 RDL 2/2004,
de 5 de març)
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Inspecció i recaptació
Article 19.La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que es preveu en la Llei General tributària, entre les altres lleis de l’Estat
reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Infraccions i sancions
Article 20.En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corres-ponguin en cada cas, hom aplicarà el
règim regulat en la Llei General tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, que consta de 20 articles i una disposició final, ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en data 2810-2008 i ha quedat definitivament aprovada.
Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
L’Alcalde
El secretari,
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO ADMINISTRATIVES DE
COMPETÈNCIA LOCAL
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 Ec) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 6.1 i 8.1 a i b)
del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aproven el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, seguint el que disposen els articles
15 a 19, i d’acord amb l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
regula l’aplicació de la taxa per la realització d’activitats jurídico administratives de competència municipal i per la utilització privativa o
aprofitament especial dels béns de domini públic municipal, d’acord amb les normes que conté la secció 3ª Capítol III, títol I de l’esmentat Reial
Decret Legislatiu.
Article 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídico administratives de competència local desenvolupades amb motiu de:
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que expedeixi o de que entenguin l’administració o les autoritats
municipals.
b) L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i
d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels interessats.
c) L’atorgament de llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer d’acord amb el que estableix el Reial Decret 763/1979 de 16 de març, Reglament
Nacional dels serveis urbans i interurbans de Transport en Automòbils lleugers.
d) L’actuació inspectora reconeguda als Ens locals d’activitats, establiments i instal·lacions de titularitat pública o privada, susceptibles d’afectar el
medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.
- L’atorgament de la llicència d’obertura d’establiments a que es refereix l’article 92 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals.
Es considerarà “obertura”, als efectes d’aquesta ordenança, els següents conceptes:
La implantació o la primera instal·lació de l’establiment
La introducció d’un canvi substancial:
-Ampliació física de superfície o volum
- Canvi o ampliació de maquinària, equips o béns
- Modificació de la distribució, quan aquesta pugui afectar a la seguretat dels ocupants
La modificació de l’ús
El trasllat de l’establiment: a efectes tècnics i documentació administrativa es considerarà nova obertura
La transmissió de la llicència
La caducitat de la llicència
L’anul·lació i renovació de la llicència
f) L’atorgament de llicències urbanístiques regulades en l’article 179 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme vigent a Catalunya.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma particular al subjecte passiu quan sigui motivada directa o
indirectament per ell mateix, per raó de l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de l’interessat.
Article 3. NO SUBJECCIÓ
No estaran subjectes les activitats jurídico administratives següents: les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, la
resolució dels recursos administratius i els relatius a la prestació de serveis o realització d’activitats i a la utilització privativa o aprofitament especial
de béns de domini públic que estiguin gravats per una altre taxa o pels que l’Ajuntament exigeixi un preu públic.
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Article 4. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques 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 sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico administratives de competència local
de l’article 2.1.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent:
a) En aquelles activitats jurídico administratives que beneficiïn o afectin als ocupants d’habitatges, locals o instal·lacions, seran els propietaris dels
immobles, els quals podran repercutir, si fos el cas, la taxa sobre els beneficiaris.
b) En l’atorgament de llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre sòl, seran els constructors i contractistes d’obres.
c) En l’atorgament de llicències d’ús serà el propietari de l’immoble del local.
En la utilització privativa o aprofitament especial per entrada de vehicles a través de les voreres i, per la construcció, manteniment, modificació o
supressió, els propietaris de les finques i locals que donin accés a l’entrada de vehicles, els quals podran repercutir-ho, si s’escau, les quotes als
respectius beneficiaris.
Article 5. RESPONSABLES TRIBUTARIS
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a que fan referència els articles 41 i
42 de la Llei General tributària 58/2003.
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 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
L’Estat, les comunitats autònomes, i les entitats locals no estaran obligats al pagament de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que interessin immediatament
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 7. BASE IMPOSABLE I QUOTA
El cost real o previsible de l’activitat jurídico administrativa, considerada en la seva globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació
individual de la quota tributària. A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional se’ls aplicarà
quota zero.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que constitueixin el fet imposable seran les següents:
A) CERTIFICATS/DOCUMENTS EXPEDITS PER OFICINES GENERALS
Certificats d’empadronament
Certificats de convivència
Certificats a efectes d’IRPT
Tramitació de qualsevol tipus de llicència o autorització no regulada especificant.
Compulsar documents
Fotocòpies de documents: DIN A3 i A4, per unitat
Drets d’examen:
- Grup A
- Grup B
- Grup C
- Grup D
- Grup E
Certificats reegrupament familiar

1,00
1,00
1,00
104,75
7,00
0,17
36,00
31,00
21,00
15,00
12,00
50,00

B) DOCUMENTS RELATIUS A L’ÀREA D’URBANISME
Còpia de plànols (per cada full):
- DIN A 3
- DIN A 4
Dictàmens, certificacions d’aprofitament urbanístic i informes urbanístics (per cada un)
Certificació de compatibilitat d’una activitat amb el planejament urbanístic
Expedició llicència autorització grua

2,80
1,40
45,00
45,00
60,00

C) DOCUMENTS RELATIUS A L’ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Certificacions de dades tributàries o antecedents municipals, amb una antiguitat de 5 o més anys, (per cadascun)
Certificats sobre bases de dades fiscals
a) Gestió certificats base de dades territorial (del municipi)
b) Gestió certificats base de dades territorial (fora del municipi)
c) Confecció d’expedients d’alteració cadastral
d) Tramitació d’expedient de desqualificació d’habitatge de protecció oficial (HPO)
e) Certificats especials sobre base de dades territorial
f) Còpies fitxes base de dades territorial
g) Càlcul IIVTNU (a petició d’assessories o serveis professionals)
h) Drets per prestació del servei de proveïment d’aigua

7,25
7,25
7,25
14,50
30,00
25,00
50,00
1,50
11,00
45,00
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D) ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS
Informes expedits per la Policia local
Atestats
Placa GUAL PERMANENT (inclòs senyalització horizontal)
Credencials de titularitat funerària
Autorització per a utilització escut municipal
Utilització escut municipal, (per any)
Permís abocament al clavegueram aigües no domèstiques
Tancs combustibles líquids i gasos, euros/litres
Euros/m3.
Analítica d’aigües residuals
Autorització sanitària de funcionament d’establiment minoristes de carn fresca i derivats

55,10
90,00
20,00
11,00
10,68
10,68
80,00
0,20
0,20
Repercusió despeses
107,10

E) TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB APARELLS “CAIXERS AUTOMÀTICS”
Per cada caixer automàtic d’un establiment de crèdit o d’un establiment comercial instal·lat a la façana o ocupant
voreres o vies públiques tributaran per any i per cada aparell. Import any

250,00

F) SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
Expedició i tramitació de llicències dels autotaxis
Substitució de vehicles
Revisió de vehicles

714,80
35,10
27,15

G) LLICÈNCIES D’OBERTURES
Les sol·licituds que s’efectuïn referides a les llicències d’obertura (nova obertura, canvi de nom, ampliació, trasllats), adequació al nou règim, s’haurà
d’acompanyar a la sol·licitud una còpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles del local on es realitzi o vulgui instal·lar l’activitat.
NOVA OBERTURA
Autorització ambiental (ANNEX I)

Llicència ambiental (ANNEX II.1)

(ANNEX II.2)

Règim de comunicació (ANNEX III)
- Amb projecte

- Amb documentació tècnica

Els m2. s’entendran construïts
En el supòsit d’exercici d’una activitat en espai no construït

1.169,83 euros + inspecció (import fixe)
a partir de 500 m2.:
0,76 € /m2. amb un màxim de 975,25 €
975,25 euros + inspecció (import fixe)
a partir de 500 m2.:
0,76 €/m2. amb un màxim de 975,25 €
780,20 euros+ inspecció (import fixe)
a partir de 500 m2.:
0,76 €/m2. amb un màxim de 975,25 €
631,08 euros + inspecció (import fixe)
a partir de 100 m2.:
0,76 €/m2. amb un màxim de 1170,24 €
390,10 euros + inspecció (import fixe)
a partir de 100 m2.:
0,76 €/m2. amb un màxim de 585,10 €
390,10 € + inspecció fixe
a partir de 100 m2.:
0,35 €/m2. amb un màxim de 585,10 €

3. SERVEIS INSPECCIÓ
Per la inspecció d’establiments industrials, comercials i altres locals:

Activitats de l’Annex I
Activitats de l’Annex II
Activitats de l’annex III

Control inicial posta en funcionament (A)
Euros
195,62
155,76
116,99

Control periòdic (B)
Euros
116,99
78,01
46,82

Per segona visita, en el supòsit que no hagin aplicat les mesures correctores s’imposa la quantitat de 110,00 euros
Per successives visites un increment del 50% segons la quantitat pagada a la liquidació anterior.
Inspeccions de caràcter general (comprovacions d’ofici, canvi de nom, etc): 44,05 euros
Quan la inspecció s’efectui per una Entitat col·laboradora de l’Administració (ECA, ICICT), es revertirà íntegrament el cost.
CANVI DE NOM
Canvi de titularitat, sense modificació llicència inicial: 273,01
Amb modificació substancial, respecte a la llicència atorgada inicialment, es considerarà NOVA OBERTURA
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Quan únicament es realitzi canvi de nom comercial i no impliqui cap modificació de llicència (per exemple de SA a SL/S.C. etc.) i sempre amb
l’informe favorable de l’Àrea d’Activitats, no estarà sotmès a tributació.
AMPLIACIÓ
Sempre que l’activitat que s’ampliï tingui prèviament llicència i sense modificació s’aplicarà el 50 % s/ noves obertures, segons l’annex
Als efectes de considerar ampliació només serà quan no es produeixi alteració d’ordre físic de l’activitat i s’ampliï estrictament en el mateix domicili
de l’activitat.
TRASLLATS
Trasllats temporals per obres, o altres –inferior a 6 mesos- 25 %, de la taxa de l’annex que es tracti
ALTRES
- Caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant 100 % de la taxa
- Quan l’acord sigui denegatori, es liquidarà el 50 % de la taxa
- Desistiment per part de l’interessat 25 % de la taxa de l’annex corresponent
- El trasllat de l’activitat serà un 75 % s/nova obertura
ADEQUACIÓ AL NOU RÈGIM
Activitats existents i legalitzades tributaran un 50 % de la taxa com a nova obertura i segons annex.
Activitats existents i no legalitzades tributaran com a nova obertura.
D) LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE GRANS ESPAIS
1

2
3

Ocupació temporal de grans espais:
I.- Terreny públic (màxim 10 dies, no inclou aigua ni llum)
II.- Terreny privat
Activitats temporals superiors a 10 dies i fins a 1 mes:
S’aplicaran els imports previstos per llicències d’obertura temporals
III.- Activitats esporàdiques (per dia)
Totes les ocupacions temporals, en terreny públic o privat efectuaran una fiança de
Tancament temporal de carrers, amb motiu d’obres o trasllats
Llicència per ocupació temporal
Venda material pirotècnic
- Màxim 30dies/any, quota única

194,42/dia
188,13

753,76
45,09 €/hora

515,86

E) LLICÈNCIES MUNICIPALS ESPECÍFIQUES D’ESTABLIMENTS PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
LLICÈNCIA MUNICIPAL ESPECÍFICA
Amb intervenció ponència interdepertamental (*): 199,33
Sense intervenció ponència interdepertamental (*): 119,34
(*) Aquest import se sumarà a la taxa corresponent per l’obertura de l’establiment.
Llicència provisional 6 mesos:119,55
Pròrroga 6 mesos: 80,15
Atraccions (segons ordenança corresponent)
J) SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
LLICÈNCIES D’OBRES I INSTAL·LACIONS
1) OBRES MAJORS
- Les llicències d’obres de construcció i instal·lacions de nova planta, ampliació, reforma o modificació que afecti l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior, i subjectes a la presentació de projecte tècnic, satisfaran una taxa segons pressupost de l’obra:
Pressupost d’obra
Fins a 30.000,00
De 30.001,00 a 150.000,00
De 150.001,00 a 500.000,00
De 500.001,00 a 1.000.000,00
Més de 1.000.000,00

IMPORT
150,00
200,00
500,00
800,00
1.500,00

Quan es passi de manifest (Via inspecció) que s’està realitzant una obra sense llicència, la liquidació de la taxa a pagar s’incrementarà amb un
coeficient del 100 per cent.
PRÒRROGUES
1ª Pròrroga meritarà el 50 per cent de l’import pagat en l’atorgament de la llicència inicial.
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2ª Pròrroga i successives meritaran el 100 per cent de l’import pagat en l’atorgament de la llicència inicial.
Les pròrrogues de llicències atorgades l’any 2005 i anteriors, l’import a pagar serà l’equivalent a la taxa pagada en el seu dia per l’obtenció de la
llicència.
FIANCES
OBRA MAJOR:
- Per tal de garantir la correcta gestió dels residus resultants s’haurà de dipositar la fiança prevista per la normativa ambiental de la Generalitat de
Catalunya.
- Per tal de garantir la correcta reposició d’infraestructures i serveis públics afectats hauria de ser sobre pressupost de referència. S’haurà de dipositar
una fiança de l’1 % del pressupost de referència, amb un mínim de 1.500,00 euros
2) OBRES MENORS
La taxa a aplicar estarà en relació amb el pressupost d’obra declarat pel subjecte passiu, el qual estarà subjecte a comprovació pels serveis tècnics
municipals.
L’Ajuntament podrà revisar el pressupost prenent com a mòdul de referència les bases de dades de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC).
Pressupost d’obra
Fins a 3.000,00
Més de 3.001,00

IMPORT
80,00
130,00

Quan es passi de manifest (Via inspecció) que s’està realitzant una obra sense llicència, la liquidació de la taxa a pagar s’incrementarà amb un
coeficient del 100 per cent.
PRÒRROGUES
1ª Pròrroga meritarà el 50 per cent de l’import pagat en l’atorgament de la llicència inicial.
Les pròrrogues de llicències obtingudes l’any 2005 i anteriors, l’import a pagar serà l’equivalent a la taxa pagada en el seu dia per a l’obtenció de la
llicència.
2ª Pròrroga i successives meritaran el 100 per cent de l’import pagat en l’atorgament de la llicència inicial.
FIANCES
OBRA MENOR:
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus resultants s’haurà de dipositar la fiança prevista per la normativa ambiental de la Generalitat de
Catalunya.
Per tal de garantir la correcta reposició dels serveis públics afectats s’haurà de dipositar una fiança de l’1% del pressupost d’execució material, amb
un mínim de 300,00 € i un màxim de 600,00 €.
En les llicències d’obres major i les menors quan es consideri convenient, s’exigirà una fiança equivalent a l’1 per mil sobre el pressupost de l’obra,
amb un mínim de 150,25 euros, per tal de garantir que una vegada finalitzada l’obra, el promotor obtingui:
a) Llicència de primera ocupació d’edificis
b) Alta cadastral a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
K) LLICÈNCIES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ALTRES A LA VIA PÚBLICA
PER ALTRES OBRES A LA VIA PÚBLICA I CONNEXIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
S’estableix una taxa per connexió a la xarxa de clavegueram, per cada habitatge unifamiliar: 113,00
S’exigeix una fiança per connexió de 1.500,00 euros.
Per a la devolució, serà imprescindible acreditar que la connexió s’ha realitzat amb presència d’un tècnic municipal.
L’incompliment suposarà a més de la pèrdua de la fiança la de construcció de la connexió realitzada.
Habitatge plurifamiliar: 92,45
Altres obres a la via pública: 68,80
Edificis no destinat a habitatge: 123,25
L) PLANEJAMENT
- Tramitació a instància de part d’expedient de:
a) Pla parcial o especial, per cada Ha. o fracció: 308,10
import mínim: 1.386,45
F) Projectes d’urbanització:
Aplicació d’un 0,3 % sobre el pressupost
- quota mínima: 410,80
- estudi de detall: 410,80
G) Projecte de reparcel·lació.
Aplicació d’un 0,2 % sobre el compte de liquidació provisional, quota mínima: 410,80
d) Expedients contradictoris de ruïna: 1.232,40
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M) LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ
- Per cada llicència: 133,50
- Per cada parcel·la resultant a partir de la segona,euros/ parcel·la: 23,65
N) LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ D’EDIFICIS O LOCALS
Per a tramitar qualsevol sol·licitud de llicència de primera ocupació caldrà adjuntar còpia de l’alteració cadastral de l’immoble (alta de l’IBI).
La manca d’aquest requisit es tindrà per petició no complimentada, i conseqüentment no susceptible d’ésser admesa al Registre General.
- Edificis unifamiliars: 69,10
- Habitatges plurifamiliars, per unitat: 34,55
- Edificis industrials o comercials: 69,10
- Modificacions d’ús d’edificis o locals, per unitat 50 % s/taxa primera ocupació
O) INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ANTENES PARABÒLIQUES
Pressupost de l’obra:
- Fins a 600,00 euros: 36,15
- Entre 601 i 1.200 euros: 55,70
- Entre 1.201 i 6.000,00 euros: 83,60
- Superior a 6.000,00 euros: 167,20
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal consta de 7 articles i ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28-10-2008 i ha quedat
definitivament aprovada.
La present ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al BOP, el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’aprovi
la seva modificació o derogació.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i plau,
L’Alcalde
El secretari,
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
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
del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu.
Article 2.- FET IMPOSABLE
El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de la xarxa de clavegueres i de les foses sèptiques que
tècnicament es justifiquin.
L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei esmentat, considerat com annex indispensable a l’ús dels estatges i locals, i per la possibilitat
d’abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei, pel fet d’ocupar o utilitzar les cases, locals
o establiments situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.
2.- S’entendrà que ocupen o utilitzen les cases, locals o establiments aquells que figuren com a titulars de contractes de subministrament d’aigua
potable o com a titulars d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o de serveis.
3.- En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectat pel servei tindrà la condició de substitut del contribuent.
Article 4. RESPONSABLES
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la
Llei General tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a que es refereix l’article 43 de la Llei General tributària (58/2003, de 17
de desembre)
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
2.- La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram
Serà 0,1652 € per m³ d’aigua facturada (amb un mínim de 5,48 € trimestre)
Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
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Article 7. ACREDITAMENT
1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta
s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb
independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la
seva autorització.
2.- Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del
municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels
cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
Article 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1.- Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini
que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
2.- Les quotes tindran caràcter anyal, amb possibilitat d’ésser prorratejades per períodes trimestrals.
3.- En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest
Ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General
de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança que consta de 8 articles i una disposició final ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en data 28-10-2008 i ha
quedat definitivament aprovada.
La present ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al BOP, el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’aprovi
la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
L’Alcalde
El secretari
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
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 el que es disposa en els articles 20 al 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL, 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 RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2. FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida domiciliària i posterior eliminació d’escombraries i altres deixalles
domèstiques assimilables d’habitatges i locals o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatoris, per a qualsevol vivenda, local o establiment que estigui situat en els llocs on es
presti efectivament el servei, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir.
2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que
procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus
humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General tributària, que
ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, 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 el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. RESPONSABLES
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei
58/2003, de 7 de desembre General tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la llei 58/2003, de 17 de desembre.
Article 5. 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 pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.
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Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat única o mínima, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats i una quantitat variable en funció de la superfície del local en
quan indicador del volum de escombraries, altres deixalles assimilables generades.
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent s/superfície total, que inclou:
recollida d’orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i altres residus diversos.
Euros/any
1

2

3

4

5
6

7

8
9
10

11

12
13

H)
14

15

16

17

18

19

Referència en funció de planejament urbanístic.
Habitatge:
- Plurifamiliar
- Entre mitgeres
- Unifamiliar aïllat
Hotels-Restaurants: fins 100 m2., o 25 habitacions (import fixe)
per cada m² d’excés
per cada habitació d’excés
Bars i/o cafeteries amb servei de restauració, pizzeries:
- Fins a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2 d’excés: 3,89 euros
Bars, cafeteries,gelateries, sales de ball, discoteques, salons recreatius:, espectacles culturals i esportius:
- Fins a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2 d’excés:
Serveis d’hospedatje, hotels, fondes, pensions i similars:
- per cada habitació
Comerç al detall i a l’engròs de teixits, roba, llenceria, perfumeria, calçat, mobles, antiguitats, joguines, llibres, paper i
derivats, joieria, rellotgeria, llavors, estancs i venda d’articles de fumadors i perruqueries.
- 0 a 100 m² (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
fins un màxim 600,00 euros
Comerç al detall i a l’engròs d’electrodomèstics, aparells d’informàtica, ferreteries i similars
- De 0 a 50 m2. (import fixe)
Per cada m2 d’excés:
amb un màxim de 584,31 euros
Farmàcies
Benzineres
Consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques, clíniques dentals
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Clíniques veterinàries:
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Gestories, companyies d’assegurances, serveis jurídics i oficines administratives en general i activitats professionals
- De o a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés: 1,20 euros
Banca, Caixes d’estalvi i institucions financeres
Venda de ceràmica epígraf 653.3
- De 0 a 50 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
amb un màxim de 514,30 euros
Bonificació per venda majoritàriament
(més del 50%) de ceràmica de la Bisbal: una bonificació del 25% del total del rebut
Comerç inclosa la superfície d’emmagatzematge al detall i l’engròs de fruites, verdures, peixateries i similars
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2 d’excés: 3,35 euros
Comerç al detall i l’engròs d’altres productes alimentaris, carnisseries i de tota classe d’articles, begudes i drogueria. En
petites i grans superfícies. (Supermercats)
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- De 26 m2 a 200 m2.:
- De 201 a 399 m2.:
- Superior a 399 m2.:
El·laboració de productes alimentaris (pa, pastisseria, precuinats i similars)
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Venda/comercialització d’aparells de telefonia fixe mòbil
- De 0 a 25 m2. (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Tallers de confecció, tèxtil i similars, tintoreries i impremtes:
- De 0 a 50 m² (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Tallers mecànics, de reparació de maquinària i vehicles, lampisteries i similars.

113,43
126,74
144,69
776,09
3,32 euros
25,20 euros
605,23

367,36
3,89 euros
48,09

171,93
1,26 euros

379,22
1,45 euros
339,17
540.16
258,17
1,37 euros
327,24
1,39 euros
178,40
718,16
170,59
0,63 euros

393,34
301,57

2,70 euros
3,90 euros
5,89 euros
384,78
2,22 euros
280,00
1,45 euros
253,58
1,33 euros
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20

21

22

23

24
25

26
27
28

- De 0 a 50 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
amb un màxim de 551,78 euros
Bugaderies industrials
- De 0 a 500 m² (import fixe)
- Per cada m² d’excés:
Comerç al major de begudes i derivats de la carn i productes làctics (productes alimentaris en general)
- De 0 a 500 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Tallers de carpinteria, fusteria i similars
- De 0 a 100 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
amb un màxim de 584,31 euros
Venda al detall i a l’engrós de flors i plantes (floristeries i similars)
- De 0 a 50 m². (import fixe)
- Per cada m2. d’excés:
Serveis de jardineria, manteniment de plantes, jardins i similars
Amb un mínim de 365,64
Mercat setmanal:
- Parades: de fruites, verdures i similars, ml.
- Parades d’altres mercaderies i productes, ml.
No classificats anteriorment
Locals afectes
Centres educatius: instituts, escoles
(sense servei de menjador)
(amb servei de menjador)
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Euros/any
227,53
1,34 euros,

880,94
3,51 euros
854,54
3,41 euros
260,01
1,43 euros,

338,69
2,24 euros
31,52 €/TM

41,04
14,20
244,40
123,33
167,90
634,78

En el supòsit que en un mateix establiment es realitzin activitats d’el·laboració (apartat 16) i venda (apartat 15) la taxa d’escombraries es calcularà
amb un coeficient reductor del 0,5 aplicat al menor import (apartat 15 ó 16).
Article 7. BONIFICACIONS
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d’una bonificació del 90 % els jubilats, pensionistes i
altres subjectes passius d’escasa capacitat econòmica, sempre que els ingressos líquids del conjunt familiar resident en un mateix habitatge no sigui
superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), segons informe dels Serveis Socials. Els contribuents hauran d’adjuntar, a la
sol·licitud de la bonificació, certificat d’ingressos de l’Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de
l’últim exercici de què disposi l’AEAT.
Aquestes bonificacions tindran caràcter anual.
Article 8. MERITACIÓ
1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva
naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries estigui establert i en funcionament en els
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2.- Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada trimestre natural.
L’acreditació de la taxa es produirà en el mateix trimestre que es produeixi l’alta.
Article 9. DECLARACIÓ I INGRÉS
1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció
en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l’any en curs.
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 s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula, amb possibilitat d’ésser prorratejat per períodes
trimestrals.
Article 10. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’ajustarà al que estableix el Capítol
III, article 191 i següents de la Llei General tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança que consta de 10 articles i una disposició final ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en data 28-10-2008 i
ha quedat definitivament aprovada.
La present ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al BOP, el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’aprovi
la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
L’Alcalde
El secretari,
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.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 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per retirada i/o immobilització de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública”, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’ajusten al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004, de 5 de març.
FET IMPOSABLE
Article 2.Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de:
a) Retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar los, no corregeixin la deficiència que ha motivat
la mesura.
b) Retirada de vehicles abandonats o estacionats abusivament a la via pública.
c) La immobilització o retirada de vehicles en els supòsits contemplats a l’Ordenança municipal reguladora del trànsit, i d’altres supòsits legalment
establerts.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3.L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial,
modificat per la Llei 5/97 de 24 de març; i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar lo per l’agent
de circulació, no corregeixi la deficiència causant de l’advertència, i la permanència d’un vehicle al carrer pel fet de trobar se estacionat a la via
pública de manera que impedeixi la circulació, signifiqui un perill o la destorbi greument, així com en el supòsit d’abandonament del vehicle.
SUBJECTE PASSIU
Article 4.En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que s’assenya-len, amb independència de la multa
que correspongui, segons la infracció comesa.
TARIFES
Article 5.- Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Concepte
1
2
3

Motocicletes, ciclomotors, Vehicles de 3 rodes i altres de característiques anàlogues
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 Kg. P.M.A.
Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior a 3.500 Kg. P.M.A.
Concepte

1
2
3

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de 3 rodes i altres de característiques anàlogues
Automòbils de turisme,camions i similars fins a 3.500 Kg. P.M.A.
Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior a 3.500 Kg. P.M.A.
Nits i festius

1
2
3

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de 3 rodes i altres de característiques anàlogues
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 Kg. P.M.A.
Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior a 3.500 Kg. P.M.A.

Per retirada i transport de cada vehicle
Euros
32,70
77,35
128,80

Immobilització sense retirada
Euros
12.35
38,65
64,35

Dipòsit i custòdia vehicle, el dipòsit a partir de 24 hores
Euros
2,35
9,65
20,40
Per retirada
euros
40,90
96,60
160,95

Immov. Sense retirada
euros
15,40
48,30
80,50

NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 6.El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament
d’un comprovant que dóna l’ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s’ingressen diàriament als comptes restringits
oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7.Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la defraudació que es pugui produir en
l’expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança que consta de 7 articles i una disposició final ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en data 28-10-2008 i ha
quedat definitivament aprovada.
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La present ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al BOP, el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s’aprovi
la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
L’Alcalde
El secretari
ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC.
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
i d’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 20 a 27 de la mateixa llei, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per l’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
Article 2.- FET IMPOSABLE
I.- El fet imposable de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, el constitueix la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local.
II.- D’acord al disposat a l’apartat anterior, l’Ajuntament estableix les taxes per qualsevol utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, i en particular pels supòsits que s’indiquen a continuació:
1.- Per a la instal·lació de quioscos a la via pública
2.- Per la instal·lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal·lacions, així com qualsevol remodelació de paviments o voreres en la via
pública.
3.- Per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides, grues i altres
instal·lacions anàlogues.
4.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.
5.- Per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries dels carrers ambulants
i rodatge cinematogràfic.
6.- Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.
7.- Per l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.
8.- Per la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de carreteres, camins veïnals i altres vies públiques.
9.- Per l’ocupació de sòl i subsòl de béns municipals.
III.- No estan obligades al pagament de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic les Administracions públiques
per aprofitament inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat
ciutadana.
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 que es refereix l’article 33
de la Llei General tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, d’acord a algun dels
supòsits previstos en l’article 2.2 anterior.
2.- Tindran la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per la utilització privativa o aprofitament especial per entrades de vehicles
o carruatges a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a que donin
accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4.- RESPONSABLES
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici
del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a
dipositar prèviament el seu import.
2.- Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels
malmesos.
3.- L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.
4.- Quan hagin de realitzar obres o es tracti d’obertura de sondatges per la connexió de serveis, la reparació del paviment, anirà en tot cas, a càrrec i
compte exclusius de qui se n’hagi beneficiat. Per garantir que l’interessat procedeix a la seva perfecta reparació, immediatament posterior a
l’atorgament de la llicència, haurà d’aportar fermança en quantia necessària i suficient, sense perjudici de que si aquesta no és suficient per cobrir
l’import de les obres a executar o executades, l’interessat es veurà obligat a abonar la diferència, d’acord amb l’informe emès pels tècnics municipals.
Article 5.- MERITAMENT
1.- Les taxes es meritaran segons la naturalesa del fet imposable i conforme determini els apartats reguladors de cadascuna d’elles. En qualsevol cas,
neix l’obligació de pagar la taxa:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial; o bé.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
2.- Sense perjudici del contingut anterior, mitjançant resolució de caràcter general l’Administració podrà exigir el dipòsit previ, total o parcial, de les
taxes establertes per aquests concepte.
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3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini
públic no es realitzi o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 6.- CESSIÓ DELS APROFITAMENTS
1.- Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (s’entén com a ús privatiu el que està constituït per l’ocupació directa o immediata d’una
porció del domini públic, de manera que se’n limiti o 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, ha d’ésser objecte de concessió.
2.- Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada inferior a un any, en 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 de la tarifa i cal seguir
procediments que, sense perjudici de la seva agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, com poden ser concurs normal,
concurset, la subhasta mitjançant puges a la dita, etc..
3.- En els altres casos, correspon a l’Alcalde l’atorgament de llicències d’ús o aprofitaments especials de béns de domini públic per la tarifa
corresponent.
Article 7.- GESTIÓ
1.- L’Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real de
l’aprofitament i pot així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar les
liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
2.- L’Administració municipal pot suspendre, llevat que existissin normes específiques que ho prohibeixin, 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 vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
3.- Quan les quotes no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’Administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els
seus interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes del venciment de l’obligació.
Article 8.- BASE I QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- L’import de les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es fixaran amb referència al valor de la utilitat
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns no fossin de domini públic.
2.- Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui
la concessió, autorització o adjudicació.
3.- Quan es tracti de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial constituïdes en el sòl, subsòl i vol, de les vies públiques municipals, en
favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnatge, l’import d’aquells es
determinarà segons s’indica en l’apartat corresponent.
4.- Les quotes tributàries consistiran, segons disposi l’apartat de l’annex corresponent en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
5.- Per la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisferles.
Article 9.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1.- Per al pagament de les taxes de l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el reglament del mateix o per acords de caràcter
general.
2.- Quan es tracti de taxes que estiguin incloses en padrons o matrícules, el període de pagaments es determinarà per la Junta de Govern Local, en el
moment de l’aprovació.
3.- Si hom no ho hagués establert explícitament, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la
notificació, i sempre el pagament s’haurà d’efectuar abans de retirar la llicència corresponent, en altres casos, en el moment del requeriment del
pagament.
Article 10.- VIGÈNCIA
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del 1r. de gener de 2007 i continuarà en vigor mentre no s’acordin la seva modificació o derogació
expressa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, que consta de 10 article i una disposició final, ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en la sessió
ordinària celebrada el dia 28-octubre-2008 i ha quedat definitivament aprovada. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
El Alcalde
El/la secretari/a,
ANNEX A L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
APARTAT PRIMER
Taxa per a l’ocupació del subsòl, sòl i vol a la via pública, mitjançant canonades, pals, suports, cables, dipòsits, caixes de distribució i derivació,
expositors, aparells de climatització, pancartes, cartells, rètols, banderoles, tendals i altres instal·lacions similars a la via pública
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Euros

1

2
3
4

1
2

3

4

5
6

A) INDEFINIDES:
Canonades i cables subterranis o àeris de conducció de serveis.
(electricitat, telèfon, gas i altres) independentment del cànon concertat (€/m.l./any)
amb un mínim de
Pals i suports de cables de telefonia i elèctrics (€/m.l./any)
Dipòsits, per metre cúbic / any
- Transformadors elèctrics, per m²/any
- Caixes de derivació d’electricitat d’A.T. instal·lades en el subsòl, unitat
- Caixes de distribució d’electricitat de B.T. instal·lades en el subsòl, unitat
B) TEMPORALS:
Expositors sobre paret
Aparells de climatització i antenes parabòliques que ocupin o sobresurtin de la línia de façana amb voladís a la via pública
Amb aplicació dels següents coeficients:
- categoria de carrer especial
- categoria de carrer primera
- categoria de carrer segona
(El pagament d’aquesta taxa no pressuposa la seva autorització)
Pancartes,banderes,cartells,rètols i similars
Amb aplicació dels següents coeficients:
- categoria especial
- categoria primera
- categoria segona
amb un mínim de
Banderoles, per cadascuna i per dia
(amb un màxim de 600,00 euros)
En el supòsit de no especificar el termini, serà considerat 1 mes.
Tendals, marquesines i altres instal·lacions similars, voladissos sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana
Obertura de rases

3,15
522,50
1,02
21,50
45,90
45,90
34,20
28,95 €/ m²/any
87,80 / any
1,30
1,10
0,85
1,10
0,85
0,65
32,20
0,24 €/m²/dia
0,34

42,95 €/ m²/any
3,25 €/m.l./any

APARTAT SEGON
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Euros
41,35

1 Mercaderies: per cada m² / any
Gaudiran d’una bonificació del 15 % les ocupacions amb mercaderies de producció realitzada a la Bisbal, prèvia acreditació pels interessats.
2 Materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides, grues i similars, m2 / dia
3 Aparells d’autovenda, per m2 / any
(prorratejant-se per mesos en els casos d’ocupació inferior a l’any)

0,70
78,40

4 Caseta de venda de cupons o amb usos similars (fins a 2 m2)

221,10 €/any

5 Cabina amb servei de telefonia o similars

221,10 €/any

APARTAT TERCER
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
1. Quota:
3,82 euros/ m²/mes
x coeficient segons categoria de carrer
x número de mesos d’utilització amb un màxim de

Euros

841,80 any

Per poder gaudir de l’ocupació amb taules i cadires serà necessari obtenir l’autorització de l’Ajuntament, i per això caldrà que els interessats ho
sol·licitin prèviament, indicant els m2. i la durada prevista, dins del 1er. trimestre de cada exercici.
Una vegada concedida l’autorització, l’Ajuntament realitzarà periòdicament visites de comprovació amb la finalitat de detectar que les ocupacions no
superen els límits autoritzats.
En el supòsit que es comprovi que l’ocupació excedeix dels m2. autoritzats, es considerarà que aquesta s’ha realitzat durant tot el període autoritzat i
es procedirà a efectuar una nova liquidació d’acord amb aquestes noves dades comprovades, tot això sense perjudici de requerir a l’autoritzat perquè
restableixi l’ocupació als m2. autoritzats.
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Primera
Segona
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Coeficient reductor
1,0
0,9
0,8

APARTAT QUART
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES, ATRACCIONS, ESPECTACLES, MERCATS, ETC. OCUPANT LA VIA PÚBLICA.
Euros
1

2
3

4

5

Mercat diari:
- Fins 4 m2.
- Fins 8 m2.
- Fins 16 m2.
Mercat setmanal: Quota anyal, per m.l.
S’estableix una fiança equivalent a l’import de la taxa anual.
Atraccions, parades, etc.
a) Festa major, ocupacó autoritzada per 7 dies
Auto-xoc gran
Saltamontes
Tagada
Dragó
Explorer
Tren de la bruixa
Cavallets
Escalextric
Auto-xoc petits
Llits elàstics
Aero baby
Motos – xoc
Castells
Bars
Crepperies
Patates fregides
Llaminadures
Ampoller
Tómbola petita
Strike
Toros grans
Barco Pirata
Ruleta
Sobres – tómbola
Canons
Rateta
Pesca
Joguines
Tir
Camells
Atraccions no especificades
Xurreries
Tómboles grans
848,85
Fira Mercat:
Ocupació del domini públic al Passeig Marimon Asprer:
- Per cada stand amb una superfície d’ocupació fins a 100 m2. se satisfarà la quantitat de
- Per cada m2. d’excés sobre 100 m2.
- Parades mercat, per m2.
Ocupació del domini públic en altres carrers o places:
. Fins a 2 m2.
. Per cada m2. d’excés
Fira Brocanters:
- Parades fins a 4 ml.
- Per cada ml. d’excés

1,41 /dia
2,14 /dia
2,98 /dia
66,35 /any

2.150,10
1.267,05
1.015,00
1.102,25
1.102,25
856,70
441,65
610,30
610,30
692,70
441,75
697,85
549,60
14,80 €/m2.
304,40
304,40
218,10
381,70
565,85
46,65 €/ m.l.
1.015,00
1.102,25
429,40
565,85
565,85
380,90
43,10 €/m.l.
352,10
48,55 €/m.l.
643,35
62,65 €/m.l.
509,20

Escombraries
38,65
38,65
25,75
25,75
25,75
25,75
12,85
12,85
12,85
12,85
12,85
12,85
12,85
77,30
25,75
25,75
12,85
12,85
25,75
25,75
25,75
25,75
12,85
12,85
12,85
12,85
12,85
25,75
25,75
12,85
12,85
38,65

38,65

45,10
1,20
2,70
1,80
0,97
19,10
1,20

6.- Per a determinar la quantia de la taxa per ocupacions d’espais públics no regulats expressament en apartats anteriors, s’aplicaran per analogia els
imports establerts en concepte de “Festa Major”, dividint-ho per 7, i multiplicant-ho pels dies reals d’ocupació.

BOP de Girona núm. 246 - 23 de desembre de 2008

41

APARTAT CINQUÈ
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES D’APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA.
1

2

3
4

Entrada i sortida de vehicles
(No hi haurà discriminació per les voreres sense alteració longitudinal)
- Accés a locals privats amb capacitat fins a 2 vehicles
I) Accés a locals amb capacitat per a més de 3 ó més vehicles (per vehicle)
La senyalització amb placa de gual permanent meritarà una quota única afegida.
Reserva d’estacionament:
- De 8,00 a 20,00 hores feiners
- Parades auto-taxis, cada un
- Reserves temporals, per cada dia
Zona de càrrega i descàrrega:
- Fins a 12 ml.
Taxa per utilització parking camions Polígon A1:
- De 1.000 a 2.999 Kgs.
- De 2.999 a 9.999 Kgs.
- De més de 9.999 Kgs. De càrrega útil

14,10
5,75
45,70
205,45
99,30
4,00 m.l.
61,15 €/ml/any
153,65
218,75
273,60

Estaran exempts del pagament de la taxa els camions que acreditin pagar, en aquest municipi, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
(S’expedirà per part de l’Ajuntament el corresponent distintiu acreditatiu).
NOTA: Les tarifes d’aquesta divisió són anuals prorratejables per trimestres, excepte en els casos de guals que el canvi de titularitat/baixes no
produirà efectes fins l’exercici següent, no procedint al prorrateig.
A)
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (SERVEI TELEFONICA MÒBIL)
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de5
de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del
veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2.-FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada
de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que
materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3.- En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres
mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o
a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, com
també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquest 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 a què es refereix l’apartat
anterior, tant si són titulats 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.
3.- Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4.- SUCCESSORS I RESPONSABLES
1.- A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants
de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2.- Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o
cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3.- Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones
o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
4.- 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.
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5.- Les sancions que procedeixen 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.
6.- 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.
7.- Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes
necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
b) 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.
8.- 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 titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el
gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.
2.- Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base
imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3.- Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat,
hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions
propietat de l’empresa.
c) Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la
condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
4.- No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats
cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5.- No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui
incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6.- Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són
compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local,
de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6.- TIPUS I QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 7.- SERVEI DE TELEFONICA MÒBIL.- BASE IMPONIBLE I QUOTA TRIBUTÀRIA
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia
mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fina instal·lada en aquest municipi s’aplicaran les fòrmules següents de càlcul:
J) Base imponible.La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI= CTMeu . Ntf + (N.Hbt. CTMtm)
CTMeu (2008) = Consum telefònic mitjà estimat per unitat urbana corregit pel coeficient atribuït a la participació de la telefonia mòbil = 244,64
euros.
Ntf = núm. de telèfons fixes en el municipi 2007 = 9261
NH = núm. d’habitants empadronats en el municipi
(aprovats per Ple a 01-01-2008)
= 10811
CTMtm = Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil.
Import per a l’any 2009 = 300 €/any
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Quota bàsica
QB = 1,5 % sobre Base Imposable
Quota tributària
QT = CE. QB
CE = Coeficient atribuïble a cada aparador, segons la seva quota de participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i
prepagament.
QB = Per a l’any 2009, és de 82.633,67 euros.
Imputació per a operador
Per a 2009 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:
Companyia
Telefònica Mòbils
Vodafone
Amena/Orange
Cableuropa

CE
46’80 %
27,00 %
16,20 %
5,00 %

Quota
9.668,14 €/trimestre
5.577,77 €/trimestre
3.346,66 €/trimestre
1.032,92 €/trimestre

A efectes de determinar el coeficient CE, les subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici
2008 ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 8.- PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE LA TAXA
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini
públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament
efectiu.
2.- La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu,
Article 9.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de
subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El
cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
2.- La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament
una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels
grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta ordenança. La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de
l’esmentat article. Inclourà la indentificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de
peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels
consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3.- Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració
d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la indentificació de l’empresa o entitat
propietària de la xarxa utilitzada.
4.- S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
5.- La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat,
segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
Article 10.- INFRACCIONS I SANCIONS
1.- La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts e aquesta ordenança,
constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2.- La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i
sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. RÈGIM PROVISIONAL DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS.
1.- No obstant el que s’estableix en aquesta Ordenança, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar declaració
d’ingressos bruts sense determinació de la quota, en els terminis establerts a l’article 8è.
2.- Fins aleshores, l’Ajuntament practicarà liquidació provisional per a cada declaració que es presenti. Aquesta liquidació es notificarà als
interessats, i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previstos a l’article 62.2 de la Llei general tributària.
3.- Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà
a la següent.
4.- La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta
taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PERCEPTES DE L’ORDENANÇA I DE LES REFERÈNCIES QUE FA A LA
NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES POSTERIORS
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28-octubre-2008 i ha quedat
definitivament aprovada. Regirà des del dia 1 de gener de 2009 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i plau
L’Alcalde
El secretari
(B)
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
QUE EXPLOTIN INSTAL·LACIONS O XARXES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL.
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses que explotin instal·lacions o xarxes de producció i comercialització d’energia elèctrica en règim
especial, regulada pel Reial Decret 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i
altres abastides per recursos o fonts d’energia renovables i pel Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel qual s’estableix el procediment administratiu
per a l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, cobertes
d’edificis públics o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per la producció d’energia
elèctrica en règim especial.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de producció, comercialització i subministrament
calgui utilitzar una instal·lació o xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les vies públiques municipals,
amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3.- En particular, es comprendrà entre els serveis referits als apartats anteriors, la producció, comercialització i subministrament d’energia produïda
per instal·lacions proveïdes únicament per recursos i fonts d’energia renovables no hidràulica, com solar, eòlica, geotèrmica i altres similars.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de la producció, comercialització, distribució i subministrament de l’electricitat
generada per les instal·lacions o xarxes de producció d’energia elèctrica en règim especial.
2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat
anterior, tant si són titulars de les corresponents instal·lacions de generació elèctrica i/o xarxes a través de les quals s’efectuïn la producció,
comercialització, distribució i subministraments com si, no sent titulars de dites instal·lacions i xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a
les mateixes.
Article 4.- SUCCESSORS I RESPONSABLES
1.- A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants
de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2.- Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o
cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3.- Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones
o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
4.- 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.
5.- Les sancions que procedeixen 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.
6.- 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.
7.- Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes
necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
b) 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.
8.- 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.- BASE IMPOSABLE
1.- El subjecte passiu titular de la instal·lació que ocupa el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es
produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents
de la facturació que obtinguin anualment de la instal·lació / en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2
d’aquesta Ordenança.
3.- Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat,
hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a) Ingressos de la facturació de comercialització en xarxa de l’energia produïda a la instal·lació.
c) Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses que utilitzin la instal·lació o xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte
passiu.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
4.- No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats
cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5.- No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui
incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.(caldrà justificar-ho)
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6.- Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són
compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local,
de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6.- TIPUS I QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 7.- PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE LA TAXA
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini
públic local necessari per a la prestació del servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.
2.- La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu.
Article 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos
bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general,
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
2.- La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament
una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels
grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta ordenança. La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de
l’esmentat article. Inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de
peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels
consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
4.- S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
5.- La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat,
segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
1.- La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts e aquesta ordenança,
constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2.- La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i
sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. RÈGIM PROVISIONAL DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS.
1.- No obstant el que s’estableix en aquesta Ordenança, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar declaració
d’ingressos bruts sense determinació de la quota, en els terminis establerts a l’article 8è.
2.- Fins aleshores, l’Ajuntament practicarà liquidació provisional per a cada declaració que es presenti. Aquesta liquidació es notificarà als
interessats, i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previstos a l’article 62.2 de la Llei general tributària.
3.- Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà
a la següent.
4.- La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta
taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat
article.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PERCEPTES DE L’ORDENANÇA I DE LES REFERÈNCIES QUE FA A LA
NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES POSTERIORS
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28-octubre-2008 i que ha quedat
definitivament aprovada. Regirà des del dia 1 de gener de 2009 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i plau
L’Alcalde
El secretari,
ANNEX A L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC
[...]
APARTAT SISÈ
TAXA PER OCUPACIÓ DE COBERTES D’EDIFICIS MUNICIPALS.
1.- Quota:
Per instal·lacions fotovoltaiques

Euros
0,5 euros/m2 de la coberta de l’edifici/any

Per l’ocupació de cobertes municipals serà necessari realitzar un procés de contractació (Llei 30/2007 LCSP) per la seva concessió administrativa.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILIZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
CAPÍTOL I.- DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.- D’acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del TRLHL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals.
CAPÍTOL II.- FET IMPOSABLE
Article 2.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin qualsevol tipus d’utilització d’aquelles
instal·lacions i equipaments municipals esmentades en l’article 4 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL III.- SUBJECTE PASSIU
Article 3.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, 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’activitat municipal relativa als serveis esmentats en l’article 4 d’aquesta
ordenança.
CAPÍTOL IV.- QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4.- La quota tributària es fixa en els següents imports:
1.- PAVELLÓ POLIESPORTIU I PAVELLÓ FIRAL
K)
. Per hora diürna
. Per hora amb una fase de llum
. Per hora amb tota la il·luminació
Competició Esportiva: (per partit)
. Sense llum
. Amb llum
- Publicitat:
. Mòdul de 3 x 1, preu anyal
- Utilització pavelló firal polivalent (actes lúdics) per acte i dia (no inclou llum ni calefacció)
per entrada venuda
amb un mínim de
- Utilització pavelló firal polivalent (actes lúdics) entitats bisbalenques, sempre que no es cobri entrada
- S’exigirà, en tots els casos, una fiança mínima de

Euros
Utilització de les instal·lacions:
31,50
36,25
41,50
36,25
51,75
215,00
1,00
1.000,00
Repercusió de les despeses
1.000,00
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2.- PISTES ESPORTIVES
Col·legis públics:
Utilització pista, per hora no lectiva:
- diürna
- nocturna

5,40
10,75

3.- UTILITZACIÓ SALA DE FITNESS I MUSCULACIÓ
NOMBRE USUARIS/ES
Grups fins a 5 persones
Grups de 6 a 10 persones
Grups d’11 a 15 persones
Grups de 16 a 20 persones
Grups de 21 a 25 persones

€/hora/persona
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Amb un màxim de
50,00 € mínim
90,00
130,00
170,00
200,00

4- UTILITZACIÓ NOU CAMP DE FÚTBOL
NOMBRE USUARIS/ES
Preu per 2 hores d’utilització
Preu per la utilització per dia amb un màxim de 8 hores

300,00
1.000,00

Observació
En horari no utilitzat per les entitats esportives bisbalenques
En horari no utilitzat per les entitats esportives bisbalenques

Pels conceptes d’enllumenat s’incrementarà l’import a pagar per l’usuari/s en 17,60 euros/hora.
OBSERVACIONS: (Referides als apartats 3 i 4)
En el supòsit de Clubs o entitats esportives de caràcter professional i en funció de l’horari i/o freqüència d’ús autoritzat, els preus públics podran
ésser objecte de modificació, prèvia formalització del conveni corresponent.
5.-ASSISTÈNCIES I ESTADES I ACOLLIMENT RESIDENCIAL
1

2

IMPORT MENSUAL PER RESIDENT: (*)
- Alta dependència
- Mitja dependència
- Baixa dependència
- Estada temporal
CENTRE DE DIA:
- Al mes
- Al dia
JORNADA PARCIAL:
- Esmorzar i dinar
- Berenar i sopar
- Dinar, berenar i sopar
- Dinar i berenar

3

4
5
6
7

SERVEIS OPCIONALS EXCLUSSIUS PER A USUARIS DE CENTRE DE DIA
- CAPS DE SETMANA (Dissabte i diumenge)
-FESTIUS (segons l’ordre TRE/278/2008, de 2 de juny) pel qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2009. Per dia festiu
SERVEI CENTRE DE DIA (1 sol dia)
SERVEI DE MENJADOR
SERVEI DE CATERING
SERVEIS OPCIONALS EXLUSSIUS PER A USUARIS DE CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA:
- Podòleg
- Perruqueria
- Bugaderia
- Transport

1.809,34
1.543,80
1.340,38
1.809,34
585,71
26,62

336,75 €/mes
15,31 €/dia
336,75 €/mes
15,31 €/dia
585,71 €/mes
26,62 €/dia
336,75 €/mes
15,31 €/dia
31,26 €/dia
36,47 €/dia
31,26 €/dia
5,42 €/apat
4,58 €/apat
COST SERVEI
+ IPC

(*) Referència Decret 394/1996 de 12 de desembre
La taxa prevista per l’exercici 2009 serà revisada a l’alça o a la baixa en funció de la que finalment estableixi el Departament de Benestar Social i
Família.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2008 les següents:
1 de gener
(Cap d’Any)
6 de gener
(Reis)
10 d’abril
(Divendres Sant)
13 d’abril
(Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig
(Festa del Treball)
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24 de juny
(Sant Joan)
15 d’agost
(L’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
Festes locals:
1 de juny (2ª Pasqua )
17 d’agost (Festa Major)
6.- UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES MUNICIPAL
Quota fixa en sol·licitar el servei: 67,09
Dada llegida: 0,013
Dada llegida i impresa: 0,033
L) MUNDIAL
Anfiteatre: preu hora 53,66 euros, amb un mínim de 107,32
Platea: preu hora 128,79 euros, amb un mínim de 214,64
Sala de vidre: preu hora 26,84 euros, amb un mínim de 53,66
Lloguer piano: Per cada acte
- no lucatiu: 32,19
- lucratiu: 107,32
Quedaran exempts les entitats i associacions locals i centres educatius del municipi.
M) ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
prèvia autorització. Preu/hora: 32,19
8.- BIBLIOTECA MUNICIPAL

1 CD
1 full imprès

Euros
Impressions i venda de disquets i CD:
1,25
0,073

El servei de correu electrònic és gratuït
L’ordinador no es podrà utilitzar per una sola persona més de dues hores seguides en un mateix dia.
Els nens fins a 14 anys per connectar a INTERNET hauran d’anar acompanyats d’un adult.
9.- CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS
1 No residents al municipi
(S’acredita mitjançant certificat d’empadronament): 157,00
CAPÍTOL V.- MERITACIÓ
Article 5.- La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei i, a aquests efectes, s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
CAPÍTOL VI.- GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 6.- En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular simultàniament, l’autoliquidació de la taxa i ingressar el
seu import en les arques municipals, a excepció dels deutes de cobrament període domiciliats bancàriament.
No obstant, pel que fa al Mercat d’Abastament i Majoristes de Fruites i Verdures, la taxa es liquidarà mensualment.
CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7.- Es regularan de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal general.
CAPÍTOL VIII.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present Ordenança que consta de set articles ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en data 28-octubre-2008 i ha quedat
definitivament aprovada, i seguirà vigent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i plau,
L’Alcalde
El secretari
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ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI) I
DEL SEU PREU PÚBLIC
PREÀMBUL
La tasca de promoció, reactivació i rehabilitació del centre històric de la ciutat que es duu a terme demana, com a actuació significativa, un major
control del trànsit i, més concretament, de l’aparcament de vehicles a la via pública.
L’experiència demostra que el sistema d’aparcament temporal, amb el pagament d’un preu públic a determinades zones, comporta una major
mobilitat en els vehicles i una reducció en el nombre que en resta aparcat durant un període llarg. Això duu com a conseqüència una major rotació de
vehicles i un major moviment de persones que acuden a les zones afectades.
Per tant, la intenció que guia l’Ajuntament en establir aquest servei i regular el preu públic, és la de permetre més agilitat, facilitat i freqüència en
l’accés de persones i vehicles al nucli antic i al centre comercial de la ciutat, que ha de comportar una millora per als residents i comerciants de la
zona.
D’entrada, la zona afectada és limitada per tal de poder estudiar i calibrar amb prudència l’abast d’aquesta novetat. Si l’experiència resulta favorable,
l’ordenança preveu el mecanisme per aplicar el mateix sistema a altres zones de la ciutat.
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. 1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació del funcionament del Servei Municipal d’Estacionament Controlat de Vehicles a la Via
Pública (aparcament horari), que presta l’Ajuntament, ja sigui mitjançant concessió administrativa o bé directament.
2. Als efectes d’aquest preu públic, s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle per un període superior als dos minuts,
sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació dintre de les zones determinades.
Article 2. 1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança se circumscriu als vehicles estacionats a les zones d’aquesta ciutat que a continuació es
detallen:
a) Tot el nucli antic, inclosos els vials que el delimiten: carrer Ample, carrer Valls d’en Colomer, carrer Cavallers (inclosa la placeta del Pont Vell),
plaça de la Llibertat i carrer dels Valls.
b) Carrer d’Agustí Font, en el tram entre l’avinguda de les Voltes i el carrer Solidaritat.
c) Carrer Solidaritat, en el tram entre el carrer d’Agustí Font i el carrer de Coll i Vehí.
2. Aquestes zones podran ser modificades o ampliades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, del qual es farà l’oportuna publicitat
per mitjà de bans de l’Alcaldia i senyalització viària adequada.
N) En queden expressament excloses, les zones de càrrega i descàrrega que se senyalitzin als carrers afectats.
CAPÍTOL II. FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Article 3. El servei consisteix en el control de l’estacionament de vehicles a les zones de la via pública previstes a l’article 2 d’aquesta ordenança, que
es consideren un bé públic escàs, en les quals l’estacionament de vehicles estarà regulat de forma restrictiva i sotmès a un règim especial d’utilització
privativa de la via pública.
Article 4. L’estacionament de vehicles a les zones senyalitzades, durant l’horari previst a l’article següent, estarà limitat a un màxim de 2 hores,
transcorregut el qual, el vehicle haurà de ser retirat per l’usuari de l’estacionament.
Article 5. 1. Els horaris de funcionament del servei d’estacionament limitat i sotmès a control seran els següents:
- De 9.30 h a 13.00 h i de 17.00 h. a 20.30 h.
de dilluns a dissabte, ambdós inclosos
- Diumenges i festius quedaran exclosos del servei.
2. S’estableixen les excepcions següents:
a) En els dies de mercat setmanal, els carrers afectats quedaran exclosos del servei de parquímetres en el temps de durada del mercat.
O) L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte el servei de parquímetres a determinats carrers, si ho considera necessari, per a la
realització d’algun esdeveniment esportiu, cultural, festiu, etc.
CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DEL USUARIS
Article 6. 1. Es consideraran usuaris d’aquest servei el conductors que utilitzin privativament per a l’estacionament del seu vehicle els trams de la via
pública subjectes a control horari.
P) Si el conductor no és identificable, serà considerat l’usuari qui consti com a titular del vehicle.
1. El període màxim d’estacionament en què consisteix aquesta utilització serà l’indicat a l’article 4. Prèviament, caldrà pagar el preu públic establert
en aquesta ordenança i obtenir el corresponent rebut de les màquines instal·lades amb aquesta finalitat.
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Article 7. Els usuaris, per a la correcta utilització de l’aparcament horari, hauran de:
a) Adquirir el rebut de l’estacionament i col·locar-lo a la part interior del parabrisa del seu vehicle de manera que el seu contingut sigui visible,
identificable i llegible perfectament des de l’exterior.
b) Utilitzar una única plaça d’estacionament, respectant la senyalització col·locada a l’efecte.
c) Utilitzar les màquines expenedores de tiquets amb la deguda correcció.
d) No depassar el temps autoritzat d’estacionament.
e) Retirar el vehicle una vegada expirat el temps màxim d’estacionament permès.
Q) Respectar les ordres donades pels agents de la policia local de la Bisbal d’Empordà, dels seus auxiliars o els vigilants del concessionari del servei,
així com les normes de funcionament del servei.
CAPÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
Article 9. Constituiran infraccions a aquesta ordenança les següents:
a) L’estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent.
b) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat en més de 60 minuts.
R) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat fins a 60 minuts.
Article 10. 1. Les infraccions assenyalades a l’article anterior se sancionaran per l’Alcaldia mitjançant decret.
2. Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents:
- per infracció prevista a l’art. 9.a: 18,03 euros
- per infracció prevista a l’art. 9.b: 12,02 euros
- per infracció prevista a l’art. 9.c: 6,01 euros
Article 11. Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació, l’Ajuntament podrà retirar-lo de la via pública mitjançant el
servei de grua, sense que aquesta mesura tingui caràcter de sanció. El titular o conductor estarà obligat a satisfer les taxes del servei de grua i de
dipòsit corresponents.
Article 12. La imposició i l’abonament de les sancions de multa no eximiran l’infractor de l’abonament del pagament del preu públic per la prestació
del servei.
Article 13. Les denúncies per infracció tipificada amb la lletra c) de l’article 9, podran ser cancel·lades sense sanció si l’usuari, dins de l’hora següent
a la que figura en la notificació de la denúncia, adquireix un rebut d’anul·lació de denúncia en una màquina expenedora i el diposita a la bústia que
amb aquesta finalitat hi trobarà. Un cop transcorreguda aquesta hora no serà possible adquirir aquest rebut d’anul·lació.
Article 14. 1. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació.
S) Això no obstant, les multes que s’abonin dins els trenta dies següents a la notificació de la denúncia, gaudiran d’una bonificació del 30 per 100 del
seu import.
CAPÍTOL V. REGULACIÓ DEL PREU PÚBLIC
Article 15. 1. A l’empara del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, s’estableix el preu
públic per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest municipi, dintre de les zones determinades d’acord amb la
regulació d’aquesta ordenança.
2. No està subjecte al preu públic regulat en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor sigui present.
c) Els vehicles en servei oficial
d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies.
e) Els vehicles dels bombers o d’altre servei públic en exercici de les seves funcions.
T) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l’autorització especial.
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Article 16. Amb acord previ de la Junta de Govern Local, es podran establir convenis quant als rebuts d’estacionament amb els residents i
comerciants de la zona, amb les associacions comercials i altres entitats especialment interessades o representatives de sectors afectats per
l’establiment de la zona blava.
Article 17. Estan obligats a pagar el preu públic i les sancions regulades en aquesta ordenança:
a) Els conductors que estacionin els vehicles en les zones determinades, en els termes previstos en l’article primer d’aquesta ordenança.
b) En el cas que el conductor no sigui identificable, en serà subjecte passiu qui consti com a titular del vehicle.
Article 18. 1. La tarifa del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la següent:
a) Per la utilització normal del servei:
- mínim estacionament 15 minuts: 0,20 euros
- 35 minuts: 0,30 euros
- 65 minuts: 0,60 euros
- 95 minuts: 1,20 euros
- 2 hores i 5 minuts: 1,50 euros
- Anul·lació de denúncia que ja haguessin posat el tiquet: 3,00 euros
U) Anul·lació de denúncia que no disposessin de tiquet: 3,00 euros
Article 19. 1. l’obligació al pagament del preu públic neix en el moment en què s’efectuï l’estacionament en les vies públiques compreses en les
zones determinades en aquesta ordenança o per acord de la Junta de Govern Local.
V) El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant la introducció als parquímetres, en moneda de curs legal o targeta, de les quantitats
assenyalades i l’adquisició del rebut corresponent, que marcarà el temps d’estacionament.
Article 20. Tant el pagament del preu públic com, eventualment, el de les sancions serà exigible per la via de constrenyiment.
DISPOSICIO FINAL. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a
aplicar-se a partir del moment en què, tècnicament, estigui disposat el sistema de cobrament.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació de forma expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist i Plau,
L’Alcalde
El secretari
ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS
Article 1.- DISPOSICIÓ GENERAL
1. La present reglamentació s’estableix a l’empara del que disposen els articles 5.B.b) i 5.D.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i article 6.1 i 8.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i arts. 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març TRLRHL i Disposició Addicional 2ª. de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus
Públics.
2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit d’exigència de preus públics en el municipi de la Bisbal d’Empordà, d’acord
amb el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2.- EXIGÈNCIA
S’establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l’Ajuntament sempre que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, i siguin
susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat, d’acord amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 3.- NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS
Pel règim de no subjecció i d’exempcions s’estarà al que disposa l’article 42 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Quan mitjançant l’expedient oportú informat pels Serveis Socials de l’Ajuntament es justifiqui una escassa capacitat econòmica dels obligats al
pagament en relació al salari mínim interprofessional, l’Alcalde-Presidència, mitjançant decret, podrà exonerar-los, totalment o parcial, del pagament
de preus públics.
Article 4.- NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquest article, s’exigirà el dipòsit previ de l’import total dels preus públics en el moment de formular la
sol·licitud de la utilització o del servei, llevat que en la norma específica del preu públic que es tracti s’indiqui el contrari.
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Article 5.- OBLIGATS AL PAGAMENT
1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics els que utilitzin els serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara
que no hagi formulat la corresponent sol·licitud.
2. El pagament de preus públics no comporta per si sol la legalització de les prestacions, essent compatible amb la suspensió de la llicència o
autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.
Article 6.- QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat esmentada.
2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu
cost, però consignant en el Pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.
Article 7.- INCIDÈNCIA DE L’I.V.A
1. En la determinació de la quantia dels preus no s’hi inclourà l’impost sobre el Valor Afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui
procedent.
2. De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 8/1989, no estan subjectes a l’I.V.A. la constitució de concessions i
autoritzacions administratives, llevat que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar immobles o instal·lacions en ports i aeroports.
Article 8.- NORMES DE GESTIÓ
1. L’Ajuntament podrà exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d’utilització del servei i podrà, tanmateix, fer les
comprovacions oportunes.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic o l’activitat administrativa no es porti a terme, serà procedent la
devolució de l’import satisfet.
3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de l’òrgan que tingui atribuïda la seva fixació o modificació.
4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu d’apressament.
Article 9.- MEMÒRIA ECONÒMICO-FINANCERA
Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria econòmica-financera que justificarà la quantia, el
grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitzacions derivades de la realització de les activitats i la prestació dels
serveis.
Article 10.- COMPETÈNCIES
1. El Ple determinarà els conceptes de preus públics que siguin d’aplicació en aquest terme municipal.
2. S’atribueix la competència de fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple a la Junta de Govern Local.
Article 11.- PUBLICITAT
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d’acord amb l’àmbit d’incidència dels mateixos. Les condicions de
publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles al·legacions o reclamacions, acompanyades d’informe del tècnic competent, seran resoltes per
la pròpia Junta de Govern Local, que podrà modificar l’acord anterior. Els preus fixats seran executius mentre no es dicti acord de modificació.
Article 12.- REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei
Reguladora de les hisendes locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i demés Disposicions concordants.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
S’estableix en els següents preus públics per a la prestació dels serveis que es relacionen:
SERVEIS DE L’ÀREA DE CULTURA I ESPORTS:
. Serveis Esportius (Pavelló / Piscina)
. Casal d’Estiu
. Escola Infantil
. Museu Terracotta
. Escola de Dibuix
. Aula d’Adults
. Escola de Cobla “Conrad Saló”
. Aula de Música
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT:
. Fires
. Serveis de Radiodifusió
. Serveis Publicitaris
ÀREA DE SERVEIS:
Reposició de paviments i similars
Deixalleria municipal
Concepte
A) SALA FITNESS I MUSCULACIÓ:
1 adult- assistent
B) SALA FITNESS I MUSCULACIÓ,
ESPORTIVA o PREESPORTIVA:
2 assistents del mateix nucli familiar

Matrícula 2008-2009

Mensualitat 2008-2009

32,50 €

32,50 €/mes

32,50 €

30,90 €/mes

MANTENIMENT,AEROBIC,ESCOLA
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Concepte
3 assistents del mateix nucli familiar
4 assistents del mateix nucli familiar
Majors de 65 anys
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Matrícula 2008-2009
32,50 €
32,50 €
10,85 €

Mensualitat 2008-2009
29,25 €/mes
27,65 €/mes
10,85 €/mes

Matrícula 2008-2009
32,50 €
32,50 €

ACTIVITATS ESPORTIVES

Yoga

32,50 €

Gimnàstica suau
Majors de 65 anys

32,50 €
10,85 €

Mensualitat 2008-2009
32,50 €/mes
32,50 €/mes
25,00 €/mes
(1 sessió setmanal)
32,50 €/mes
25,00 €/mes
(1 sessió setmanal)
32,50 €/ mes
10,85 €/mes

Matrícula 2008-2009
17,35 €
19,50 €

Mensualitat 2008-2009
17,35 €/mes
19,50 €/mes

Aeròbic i tonificació
Pilates

ESCOLA ESPORTIVA i PREESPORTIVA
Preesportiva (P3, P4 i P5
Escola esportiva de gimnàstica
QUOTES MENSUALS A PAGAR PER USUARIS QUE NO PUGUIN ASSISTIR I NO
VULGUIN CAUSAR BAIXA:
Concepte
Escola esportiva
Manteniment/Aeròbic/Sala de fitness i musculació
Manteniment 3a edat

Mensualitat 2008-2009
4,90 €
8,15 €
2,70 €

PAVELLÓ POLIESPORTIU I PAVELLÓ FIRAL:
Concepte
Utilització de les instal·lacions:
- Per hora diürna
- Per hora amb una fase d llum
- Per hora amb tota la il·luminació
Competició Esportiva (per partit):
- Sense llum
- Amb llum
Publicitat: 1r. any el 50 % descompte
- Mòdul de 3 x 1, preu anyal
Utilització pavelló firal polivalent (actes lúdics) per acte i dia (no inclou llum ni calefacció)
per entrada venuda
- amb un mínim de
Utilització pavelló firal polivalent (actes lúdics) entitats bisbalenques, sempre que no es cobri
entrada
S’exigirà, en tots els casos, una fiança mínima de

ANY 2009
32,80
37,75
43,25
37,75
53,90
224,00

1,00
1.000,00
Repercussió de les despeses
1.000,00

PISTES ESPORTIVES:
Concepte
Utilització de les instal·lacions:
Col·legis públics:
W) Utilització pista, per hora no lectiva
Diürna
Nocturna

ANY 2009

5,65
11,20

UTILITZACIÓ SALA DE FITNESS I MUSCULACIÓ:
Concepte
€/hora/persona
Nombre usuaris/es:
X) Grups fins a 5 persones
Y) Grups de 6 a 10 persones
Z) Grups d’11 a 15 persones
AA) Grups de 16 a 20 persones
- Grups de 21 a 25 persones

ANY 2009

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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Concepte
UTILITZACIÓ NOU CAMP DE FÚTBOL:
Preu per 2 hores d’utilització
Preu per la utilització per dia amb un màxim de 8 hores

Matrícula 2008-2009

Mensualitat 2008-2009

En horari no utilitzat per les entitats
esportives bisbalenques
En horari no utilitzat per les entitats
esportives bisbalenques

300,00
1.000,00

Pels conceptes d’enllumenat s’incrementarà l’import a pagar per l’usuari/s en 17,60 euros /
hora.
CAMPUS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA:
Concepte /activitats

Temporada 2008-2009 (del 30 de juny al 31
de juliol)

Campus de Gimnàstica:
BB) 1r. Fill
CC) 2n. fill

100,00
85,00

CASAL D’ESTIU ANY 2008
Concepte

CASALS:
- 1r fill
- 2n Fill
- 3r fill i successius
(*) Queden incloses les despeses de les 3 sortides que es realitzin durant el Casal.
CURSOS DE NATACIÓ:
- fins a 16 anys
- adults
- nadons

De l ‘1 al 31 de juliol (*)

De l’1 de juliol al 12
d’agost (*)

De l’1 al 12
d’agost

188,70
160,40
132,10

265,00
225,25
185,50

97,10
82,55
67,95

QUOTA MENSUAL
78,00
78,00
57,20

COLÒNIES (5 dies):
- 1r fill
- 2n Fill
- 3r fill i successius

166,40
149,75
141,45

PISCINA MUNICIPAL
USUARIS FIXES DE TEMPORADA 2008:
Concepte

Matrícula (només nous usuaris fixos de
temporada)
20,00
25,00
30,00

Quota individual – fins a 15 anys inclosos i jubilats
Quota individual – majors de 16 anys inclosos
Quota familiar
- 2 adults
- 2 adults + 1 fill menor 16 anys
- 2 adults + 2 fills menors 16 anys o més

50,40
67,20
80,65
101,65
117,60

USUARIS NO FIXOS DE TEMPORADA:
Concepte
- Infantil i jubilat –abonament- Individual adult –abonamentDD)
infantil i jubilats
per grups (infantil i jubilats)
individual adults
- Abonaments familiars (2 adults + fills)

Quota de temporada

dia

Entrades:
3,50
2,25
4,50
33,60

1 setmana
14,70
18,90

1 mes
49,00
63,00

112,00

- Infantil fins a 15 anys (inclós)

2. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “EL TREN PETIT”
CONCEPTE
A)
A.1.- Jornada normal: de ¾ de 9 a 12 h. i de 15 a 18 h.

Euros 2008/2009
Nadons (de 4 MESOS a 1 ANY):
169,32
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CONCEPTE
A.2.- Mitja jornada: de ¾ de 9 a 13 h. ó bé de ¾ de 3 a 18 h.
A.3.- Hora extra
B)
B.1.- Jornada normal: de ¾ de 9 a 12 h. i de 15 a 18 h.
B.2.- Mitja jornada: de ¾ de 9 a 13 h. ó bé de ¾ de 3 a 18 h.
B.3.- Hora extra
C)
C.1.- Jornada normal: de ¾ de 9 a 12 h. i de 15 a 18 h.
C.2.- Hora extra
D) Preu hora suplementària eventual
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Euros 2008/2009
126,98
23,50
Alumnes de 13 a 24 MESOS
141,10
97,52
23,50
Alumnes de 25 MESOS a 3 ANYS
117,43
23,50
5,34

MENJADOR:
E) De 4 a 19 mesos:
- Usuaris fixos
- Usuaris eventuals
De 19 mesos a 3 anys:
- Usuaris fixos
- Usuaris eventuals
F) MATRÍCULA ÚNICA

141,31
7,90
110,00
6,36
66,00

BONIFICACIONS
A partir del tercer dia consecutiu de no utilitzar el servei de menjador es descomptarà proporcionalment.
La manca de comunicació de no assistència al menjador abans de les 10,30 hores no permetrà descomptar el servei.
Si durant el curs l’usuari arriba a una edat que impliqui una quota diferent de la inicialment assenyalada, es modificarà la quota en la següent
mensualitat.
- En el supòsit d’assistència de dos germans: 25 % de bonificació de la quota (per al segon fill)
- Assistència de tres o més germans: 40 % de bonificació en la quota (per al tercer fill i successius)
3. SERVEIS A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS, I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
3.1.- DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
CASTELL- PALAU
1 ENTRADES
Entrada individual (menors de 10 anys gratuït):
Entrada reduïda (estudiants i jubilats):
Entrada col·lectiva grups sense guia (+ de 20 persones):
Entrada col·lectiva grups amb guia:

3,00
2,50
2,50
3,00

GAUDIRAN D’ENTRADA GRATUÏTA
Menors de 10 anys
Residents a la Bisbal d’Empordà
GAUDIRAN D’ENTRADA REDUÏDA
Persones jubilades
Persones amb carnet d’estudiant
Usuaris del carnet jove
2 VISITES GUIADES PER GRUPS
Visita guiada a la Bisbal:
Visita guiada a obrador:
Visita guiada al Castell-Palau:
Visita guiada a l’església de la Pietat:
Visita guiada combinant dos elements patrimonials:

3,00
3,00
3,00
3,00
5,00

3 VENDA DE PRODUCTES
OFICINA TURISME I PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
Objectes de botiga/merchandising
Amb caràcter general, recàrrec 100% preu compra
Venda de llibres,publicacions, PVP per unitat proposat per l’editor o distribuïdor, segons detall:
Col·lecció itineraris “A peu pel Baix Empordà:
5,00
Mapes topogràfics 1: 30.000 Xarxa senderisme:
12,00
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20 Itineraris senderisme entre Garbí i Tramuntana:
Mapa topogràfic 1: 50.000 Xarxa cicloturisme:
Pedalant pel Baix Empordà- 15 itineraris de cicloturisme:
Rutes en BTT pel Baix Empordà, Les Gavarres i l’Ardenya:
El Baix Empordà. Llibre fotogràfic:
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18,00
8,00
18,00
10,00
40,00

4 REPRODUCCIÓ I ÚS PÚBLIC DE DOCUMENTS DE FONS I COL·LECCIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL CUSTODIATS PER
L’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL I TERRACOTA MUSEU
1 Productes editorials:
. Interior:
. Portada:
. Contraportada:
. Llibres text interior:
. Llibres text portada:
2 Premsa:
. Interior:
. Portada:
3 Productes audiovisuals (TV, ràdio):
. Programes culturals:
. Informatius, concursos, documentals:
4 Productes multimèdia:
. Interior:
. Pantalla d’arrancada:
. Altres:
5 Publicitat:
. Fulletons, calendaris:
. Premsa:

66,95
167,35
95,62
51,00
110,35
33,48
76,51
89,25
120,00
66,95
191,27
133,88
110,00
187,35

6 Projeccions puntuals:
. Cinematogràfiques:
. Fins a 10 diapositives:

167,35
60,55

7 Altres usos:
. Articles de papereria (posters, postals, cromos, carpetes, etc.):
. Exposicions temporals amb finalitat comercial, samarretes, jocs:

150,00
200,00

Estan subjectes a aquestes tarifes les utilitzacions privatives que tinguin caràcter comercial lucratiu i que comportin un ús intensiu del document
reproduït.
3.2 MUSEU DE CERÀMICA
Entrada individual:
Entrada reduïda (estudiants i jubilats):
Entrada col·lectiva grups sense guia (+ de 20 persones):
Entrada col·lectiva grups amb guia:
Visita amb guia per l’obrador:
Entrada conjunta al Museu i Castell:
Grups de menys de 20 persones: Taller de rakú:

3,00
2,50
2,50
3,00
3,00
4,00
150,00

GAUDIRAN D’ENTRADA GRATUÏTA:
Menors de 8 anys excepte visites guiades:
Donants i col·laboradors del Museu:
Membres de l’Associació de Ceramistes:
Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya:
Membres de l’Associació del MNACTEC:
Membres de l’ICOM:
GAUDIRAN D’ENTRADA REDUÏDA:
Persones jubilades:
Usuaris del Carnet Jove:
Persones amb carnet d’estudiant:
Usuaris del carnet més de 25:
ACTIVITAT PEDAGÒGICA TERRES CUITES:
Total activitat:
11,00
Visita guiada Museu:
3,00
Visita obrador:
3,00
Taller de rakú:
5,00
. Objectes de botiga: amb caràcter general recàrrec del 100 % sobre el preu de compra.
. Fotocòpies:
0,3 €/unitat
. Còpies de fotografies: recàrrec del 50 % sobre el preu de cost de l’ampliació o digitalització.
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EE) ESCOLA DE DIBUIX
. Matrícula –pagament a principi de cursAssistència:
- De 8 a 18 anys (4 h. setmana)
- Adults (4 h. setmana)
- Reducció per famílies nombroses:
. pel 2n. fill un 10 %
pel 3r. fill i successius un 15 %
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Euros
37,38
20,11 €/mes
23,35 €/mes

3.4 AULA D’ADULTS
Concepte
- Graduat escolar
- Graduat en educació secundària
- Proves d’accés a cicles formatius
- Curs de memòria
- Alfabetització
- Informàtica (30 hores)
- Cant coral
- Relaxació i massatges
- Cursos monogràfics de Nadal
- Altres tallers de manualitats
- Tallers de cuina
- Proves accés a cicles formatius
- Neolectors
- Curs avancat de neolectors
-Alfabetització en llengua catalana (cursos quatrimestrals)
- Idiomes
- Idiomes(cursos intensius 24 h)
- Bonsai
- Cuina Natural
- Internet (14 hores)
- Dansa del ventre
- Pilates i Txi kung (2 hores setmana)
- Ioga / Risoterapia
- Fotografia digital (24 hores)
- Altres cursos i tallers
- Curs de veu parlada
-Taller d’expessió

Matrícula
33,05
45,00
45,00

Material
12,00

EUROS
Matrícula + material
-

Mensualitat
-

12,02
136,00
-42,00
18,05
34,00
36,00
12,02
15,00
40,00

12,00

42,00
60,10
-

20,00
20,00
-

-

-

-

75,0075,00 €/ trimestre

60,10
82,00
73,00

3.6 AULA DE MÚSICA:
Matrícula (a principi de curs)
Sensibilització 1 i 2
Iniciació
Preparatori 1 i 2
Elemental 1, 2, 3 i 4
Llenguatge musical adult
Llenguatge modern
Instrument (dos alumnes 1 h)
Instrument (un alumne ½ h.)
Instrument (un alumnes 1 h)
Instrument i llenguatge
Cant coral adults
Casal de música

35,00
17,00 €/mes
17,00 €/mes
17,00 €/mes
17,00 €/mes
17,00 €/mes
17,00 €/mes
38,00 €/mes
38,00 €/mes
76,00 €/mes
55,00 €/mes
20,00 €/mes
60,00 €/setmana
110,00 €/15 dies
200,00 €/1 mes

Matrícula
93,50

-

75,00 €/ trimestre

94,00

105,00 €/ trimestre (2 hores setmana)
105,00 €/ trimestre (2 hores setmana)

3.5 ESCOLA DE COBLA CONRAD SALÓ
Concepte
Pagament a principi de curs
Preparatori 2 + instr.
Elemental 1 i 2 + instr.
Elemental 3 i 4 + instr,
Instrument
Lloguer instrument a partir del 2n. any d’utilització

22,00

18,00 €/mes
22,00 €/mes
28,00 €/mes
28,00 €/mes
10,00 €/mes

15,00
35,00
90,00
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3.7 MUSEU DE CERÀMICA:
Venda de llibres, publicacions, preu per unitat, segons detall:
Catàleg 1944 “Atuells característics de la indústria terrissera”:
9,00
Catàleg “La terrissa: el procés”:
9,00
Lluís Rico: L’esperit de la natura:
9,00
Catàleg “Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)”:
9,00
Catàleg “Mundial”:
6,00
Catàleg “Exportacions”:
6,00
Llibre “Els forns tradicionals de ceràmica de la Bisbal”:
12,00
Llibre “La ceràmica de la Bisbal aplicada a l’arquitectura de Masó”: 12,00
D’altres publicacions: el PVP proposat per l’editor o distribuïdor
3.8 ÀREA DE CULTURA
Venda de llibres, publicacions, preu per unitat segons detall:
La Bisbal en la història i el record
Còmic
Història del futbol a la Bisbal
La Principal de la Bisbal
Descoberta del massís de les Gavarres (llibre i vídeo)
Llibre
Vídeo
Coneguem el Baix Empordà
Les auditories ambientals: la conca del Daró
Poetes bisbalencs de la Renaixença
Un segle de vida bisbalenca III
Patrimoni Caramany
Teatre a la Bisbal
La Bisbal anys enrera IV
L’entorn de l’Aljama Jueva
El Monestir de Sant Miquel de Cruïlles
Guerra al Baix Empordà de l’època moderna (mitjans segle XII inici segle XVII)
Famílies marroquines i educació dels seus fills
Alimentació i abastament al Baix Empordà medieval
Les Escoles Menors de Belles Arts al Baix Empordà
L’exili del Baix Empordà al 1939
4.- FIRES (En pavelló cobert)
Preu públic entrada Fires: 5,00
Lloguer espai, stand, per mòdul de 10 m2.: 662,28
5- SERVEIS DE RADIOFUSIO
CONTRACTES
4 passades
5 passades
6 passades

1 mes
0,73
0,71
0,69

2 mesos
0,70
0,66
0,62

3 mesos
0,67
0,64
0,61

Preu producció de la falca: 9,25
Auditoria emissió: 3,10 / mes
Durada de la falca: 30 segons
6. SERVEIS PUBLICITARIS.
Progama Festa Major: De 100,00 a 400,00
Butlletins, díptics, revistes i altres: De 60,10 a 300,00
7. TALLERS A L’ESPAI JOVE
Concepte
Per taller o curs usuaris d’edat inferior a 18 anys: 3,00
Usuaris d’edat igual o superior a 18 anys: 20,00

Preu particular
9,00
6,00
6,00
6,00
14,40
6,00
9,00
1,80
7,20
9,00
9,00
7,20
9,00
12,00
9,00
15,05
7,20
7,20
9,00
8,00
13,20

Preu a llibreria
7,20
4,80
4,80
4,80
12,00
4,80
7,80
6,00
7,20
7,20
6,00
7,20
10,20
7,20
13,20
6,00
6,00
7,50
6,15
11,00
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8. REALITZACIÓ DE TALLERS D’ESPAI JOVE
Grup-Concepte
PRE-ESCOLAR
(3 a 5 anys)
INFANTIL matí o tarda
(6 a 11 anys) matí o tarda
JOVES
(12 a 16 anys)

Juliol

Agost (de l’1 al 8)

Juliol i agost

160,00
160,00
300,00

65,00
65,00
110,00

200,00
200,00
400,00

160,00

65,00

200,00

9. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS.
Concepte
Utilització del camió, per hora:
Preu hora- oficial
Preu hora- peó:
Desbroçar:
Màquina de netejar:
El cost de l'abocador es repercutirà integrament:

32,35
21,00
19,00
12,00
30,00

Per recollida d'animals salvatges urbans:
- Brigada específica (1 hora mínim):
30,00
- Per desplaçament:
10,00
Per recollida d’un animal extraviat a la via pública: 30,00
PREU PÚBLIC PER ÚS DE LA DEIXALLERIA PELS TITULARS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Tipus de residu
Voluminosos (mobles,trastos vells i fustes)
Pneumàtics de turisme
Pneumàtics de vehicles pesats
Matalassos
Runa
Poda

Unitat de mesura
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta gran (6 m³)
Unitat
Unitat
Unitat
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)

Envasos de residus especials
Vidre pla o laminat
Pastosos (pintures,vernissos,etc.)
Dissolvents (líquids de cotxe, neteja, bricolatge, etc.)
Aerosols buits
Aerosols plens
Tòners d’impressora i de fotocopiadora

Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta petita (2 m³)
Furgoneta mitjana (3 m³)
Furgoneta (6 m³)
Litre
Unitat
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

Fluorescents

Unitat

Envasos comercials

Cost unitat
11 €/ m³
3,30 €/unitat
4,40 €/unitat
13,20 €/unitat
Runa neta: 9,90 €/ m³
Runa bruta: 19,80 €/ m³)
Runa molt bruta: 33,00 €/ m³)
11 €/ m³
11 €/ m³
0,039 €/litre
1,10 €/unitat
1,37 €/Kg.
1,02 €/Kg.
1,69 €/Kg.
3,44 €/Kg.
Buits: 0,38 €/Kg.
Plens: 3,44 €/Kg.
0,80 €/unitat

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança que consta de 12 articles, una disposició addicional i una disposició final s’ha aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació
en data 28-octubre-2008 i ha quedat definitivament aprovada. Entrarà en vigor prèvia publicació del seu text íntegre al BOP, el dia 1 de gener de
2009 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació expressa.
La Bisbal d’Empordà, octubre de 2008
Vist-i-plau
L’Alcalde
El secretari
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Núm. 17133
AJUNTAMENT DE
BIURE
Edicte sobre sol·licitud de devolució de garanties definitives
Finalitzat el període de garantia de les obres que es relacionen a continuació:
- eixamplament del carrer Maçanet al municipi de Biure – modificat -, del la qual en va ésser adjudicatària l’empresa EXCAVACIONS I OBRES
JAUME RODÀ
- reposició de vorera de l’últim tram del carrer Maçanet al municipi de Biure. la qual en va ésser adjudicatària l’empresa EXCAVACIONS I OBRES
JAUME RODÀ
- Pavelló Polivalent a la zona esportiva municipal, 1ra. Fase, de la qual en va ésser adjudicatària l’empresa ARGON INFORMÁTICA, SA
- Pavelló Polivalent a la zona esportiva municipal, 2a. Fase, de la qual en va ésser adjudicatària l’empresa ARGON INFORMÁTICA, SA
i sol·licitada la devolució de les garanties definitives entregades per les empreses adjudicatàries, es fa públic perquè durant el termini de vint dies,
comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar reclamacions els qui creguin tenir
algun dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantit.
Biure, 1 de desembre de 2008
Joan Joan i Coll
Alcalde
Núm. 17079
AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
D’acord amb el que estableix l’article 78.2 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, i de conformitat amb l’article 11.2 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer, modificat pel RD 137/2000 de 4 de febrer i RD
318/2003 de 14 de març, que estableixen que les notificacions en matèria de trànsit s’han d’ajustar al règim previst a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de febrer), per la qual s’aprova el Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú, es fa públic que, intentada la notificació de la resolució d’expedient sancionador als interessats que es detallen a continuació i no
havent estat possible, per causes no imputables a l’Administració, se’ls cita a l’efecte d’ésser notificats mitjançant compareixença al Servei de Gestió
de Multes de l’Ajuntament de Blanes, situat a l’Av. Jaume I nº 50, dins el termini dels 15 dies següents al d’aquesta publicació.
Transcorregut el termini assenyalat sense haver-hi comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals, des del dia següent al del
seu venciment.
Expedient
0001/2007/0011317
0001/2007/0014818
0001/2007/0015442
0001/2008/0000273
0001/2008/0000485
0001/2008/0000543
0001/2008/0000991
0001/2008/0001198
0001/2008/0001533
0001/2008/0002234
0001/2008/0002487
0001/2008/0002689
0001/2008/0002992
0001/2008/0003155
0001/2008/0003358
0001/2008/0003371
0001/2008/0004235
0001/2008/0004339
0001/2008/0004400
0001/2008/0004406
0001/2008/0004412
0001/2008/0004427
0001/2008/0004441
0001/2008/0004462

DNI
46727203
X4149985A
45830938B
38130893
77902259
46657687
29167880Q
43676899
25557872
45540894
47629474
39129583
07549308H
38842876
40993784X
X5052743B
43674793
45549406
16025359V
40313917T
36577630
X3856131C
35008719
45543015

Nom
GUILLEN COBO, ISIDORO
PALLARES VILLARREAL, EWER
IZQUIERDO SOTOMAYOR, AMADOR
COCA GOMEZ, MONICA
DÍEZ MEMBRIVES, JAVIER
SANGRA COLILLES, EVA
PASTOR MUÑIZ, SERGIO
LABRADOR GARCIA, Mª ANGELA
PARRAGA CANDIL, CONCEPCION
BUENO ROMERO, M JOSE
MONLLAU MASIA, JOAQUIN
PLA GOMEZ, CARMEN
CUTANDA GONZALEZ, RAMONA
LLOBET RODRÍGUEZ, ANA
ROJAS CAMERO, RUBEN
HENAO GOMEZ, CARMENZA
VILA SERRA, JORDI
DIAZ FRANCO, ELISENDA
FERNANDO, SANTISTEBAN
GREGORIS DEL SAZ, M. FLOR
BEATTY ESPINOSA, NICODEMOS JULIAN
AABIDA, RACHID
TORRES BUENAVIDA, JOSE RAMON
GONZÁLEZ LEDESMA, CARLES

Import Nº Punts
100,00
0
92,00
0
92,00
0
92,00
0
30,05
0
30,05
0
92,00
0
92,00
0
92,00
0
100,00
0
150,00
0
30,05
0
92,00
0
90,00
0
90,00
0
92,00
0
60,10
0
92,00
0
90,00
0
150,00
2
92,00
0
92,00
0
92,00
0
92,00
0

