AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

Ordenança Fiscal núm. 8
Taxa per PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ
JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL.

D’ACTIVITATS

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis o realització d’activitats
jurídico-administratives de competència local, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 a 27 i 57 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1.

El fet imposable de la taxa és la prestació de serveis o realització d’activitats
jurídico-administratives de competència local amb motiu de:

a) L’autorització per a la presa a la xarxa del servei de subministrament d’aigua
potable domiciliari.
b) La inscripció d’animals domèstics en el Registre municipal d’animals de companyia.
c) El servei d’utilització de les instal·lacions esportives i dels equipaments esportius i
culturals municipals, i la participació en activitats esportives organitzades a les
instal·lacions municipals.
d) El servei de vigilància als aparcaments del Monestir de Sant Pere de Rodes.
e) Per l'obertura i manteniment de les franges de protecció previstes en la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata en la trama urbana a les zones incloses
en el plànol de delimitació aprovat per l’Ajuntament.
f) El servei d’utilització de la Sala de Plens de la Casa Consistorial per a la celebració
de matrimonis civils.
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 les seves actuacions o omissions que obliguin a l’Ajuntament, encara que no
hi hagi sol·licitud expressa de l’interessat.
Article 3r. No subjecció.
No estaran subjectes a l’àmbit de la següent Ordenança els serveis següent:
a) Abastament d’aigua en fonts públiques.
b) Enllumenat de les vies públiques.
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c)
d)
e)
f)

Vigilància pública en general.
Protecció civil.
Neteja de la via pública.
Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

Article 4t. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, o resultin
beneficiades o afectades per les activitats jurídico-administratives de competència local
de l’article 2.1.
Quan el subministrament o servei regulat en aquesta Ordenança sigui sol.licitat o
rebut per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris dels immobles,
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. Els substituts del
contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.
Article 5è. Responsables
1.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Base imposable i quota tributària
La base imposable està constituïda pel cost real o previsible del servei o activitat
jurídico-administrativa, considerada en la seva globalitat, i servirà per a la determinació
individual de la quota tributària.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats
que constitueixin el fet imposable, seran les següents:
a) La connexió dels habitatges al servei de subministrament d’aigua
potable.
Autorització per a la presa a la xarxa a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
domiciliària, i per cada habitatge en plurifamiliar, o unifamiliar: 120,00 €
Les tarifes aplicables al servei de subministrament d’aigua, seran les que per a cada
exercici autoritzi la Comissió de Preus de Catalunya, havent tramitat l’Ajuntament la
seva aprovació.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

b) El servei d’utilització de les instal·lacions esportives i dels equipaments
esportius i culturals municipals, i la participació en les activitats
esportives organitzades a les instal·lacions municipals:
1.- Quotes:
Per la utilització del pavelló poliesportiu municipal:
Reserva del pavelló poliesportiu municipal, per a una sola activitat
esportiva, per hora o fracció.
Reserva del pavelló poliesportiu municipal, per a una sola activitat
no esportiva, per hora o fracció.
Reserva del pavelló poliesportiu, per a una activitat no
esportiva, per un dia complert.
Reserva per a ús del pavelló poliesportiu, per activitat on es cobri
entrada.
S’estableix un mínim de 600,00 € per activitat.

10,00 €
100,00 €
600,00 €
15% del total
de la taquilla

Per la utilització de la “sala del ball” del Moll d’en Balleu.
Reserva per a ús de la “sala del ball”, i per una hora o fracció.
100,00 €
Reserva per a ús de la “sala del ball”, i per tot el dia.
600,00 €
Reserva per a ús de la “sala del ball”, per activitat on es cobri 15% del total
entrada.
de la taquilla
S’estableix un mínim de 600,00 € per activitat.
Aquestes quotes no seran aplicables quan l’activitat que es desenvolupi en
l’equipament municipal estigui fomentada i/o patrocinada per aquest Ajuntament.
Per la participació en les activitats esportives
instal·lacions municipals, d’octubre a maig/juny:

organitzades

a

les

Quotes mensuals:
Concepte
Esports infantils (la totalitat de l’oferta esportiva)
Un esport per setmana
Pilates
Tai-Txi / ioga
Esports per adults
Activitat “Camina – camina”
Esport d’adults + pilates + “camina-camina”
Esports d’adults per Voluntaris de Protecció Civil
-

Import
35,00
15,00
25,00
20,00
22,00
10,00
30,00
10,00

Per activitat a la Piscina de Roses, dissabtes tarda, i per trimestre: 100,00 EUR.
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c) El servei d’utilització de la Sala de Plens a la Casa Consistorial per a
celebració de matrimonis civils
Per a cada celebració de matrimoni civil:

200,00 €

Article 7è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.
Article 8è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal
d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en
benefici seu.
Article 9è. Gestió
1. La taxa es podrà exigir en règim d'autoliquidació, en el termes que
reglamentàriament s’estableixin.
2. En els supòsits en què expressament ho
competent, es podrà determinar la exigència del
quota tributària amb anterioritat a la meritació,
s’hagi realitzat el corresponent ingrés.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet
80% de les quantitats dipositades.

acordi el ple municipal o l’òrgan
dipòsit previ de l’import total de la
no prestant-se l’activitat sense que
imposable l’Ajuntament retornarà el

3. La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
4. En el supòsits en què es determini el dipòsit previ, els escrits rebuts pels conductes
a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment
Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual
cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes
corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran
els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
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corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la
Llei General Tributària.
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