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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.0
GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

CAPÍTOL I.-PRINCIPIS GENERALS
Article 1r.- Naturalesa de l’Ordenança
1. La present Ordenança Fiscal General conté les normes comunes, que són considerades part integrant
de les Ordenances Fiscals específiques, reguladores de cada exacció, en tot el que no estigui
expressament regulat, i sense perjudici de l’aplicació supletòria de les normes que recull l’article 5è. E.
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2. El seu fonament legal és el previst en els articles 4t. 5è i 106è.2 de la Llei anterior.
Article 2n.- Naturalesa i fonament de les Ordenances Fiscals Específiques
1. Qualsevol Exacció Municipal serà establerta i regulada mitjançant una Ordenança Fiscal o
Reglamentació específica, que tindrà per fonament legal i per normativa supletòria, en virtut d’allò
que es preveu en l’article 5è. E, les següents normes:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local.
b) RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
c) Llei 58/2003, General tributària, en el seu text refós actual.
d) La Llei 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
e) Llei 1/1998, de 26 de febrer, Drets i Garanties dels Contribuents.
f) Llei 25/1998, de 13 de juliol, de Modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de
reordenació de les Prestacions patrimonials de caràcter públic.
2. Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança,: la Llei General Pressupostària, la Llei
39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, la Llei 29/98 de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, el Reglament General de Recaptació, el RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament General de les actuacions i dels procediments de gestió i inspecció tributària i
totes les altres normes reglamentàries de desenvolupament de la legislació.
3. Les Ordenances Fiscals i la Reglamentacions Específiques han de tenir una concordança amb un
Concepte d’Ingrés del Pressupost i viceversa.
Article 3r.- Àmbit de l’aplicació
1. Les Ordenances Fiscals s’aplicaran en el terme municipal SANT GREGORI, conforme als principis de
residència efectiva i territorial.
2. Excepte que l’Ordenança específica prevegi una altra data, començaran a regir a partir de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 4t.- Beneficis fiscals
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1. Els Beneficis Fiscals venen regulats en el RD Leg. 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i seran interpretats en sentit restrictiu.
2. La seva interpretació, només aplicable a les obligacions directes i pròpies de cada contribuent, estarà
d’acord amb l’article 24 de la Llei General Tributària.
3. L’Alcaldia resoldrà les interpretacions o els aclariments de les Ordenances Fiscals, en virtut de l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
4. Quan en les respectives Ordenances es declari algú amb dret a exempció, bonificació o reducció,
aquest benefici no s’estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb el beneficiat,
tinguin personalitat jurídica pròpia i independent d’aquell i no tinguin reconegut per la Llei el benefici
fiscal.
CAPÍTOL II.-SUBJECTES PASSIUS
Article 5è.- Subjectes obligats al pagament
1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d’una exacció, ho seran per algun d’aquests
conceptes:
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o com a substitut.
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectes per la Llei
al pagament del Deute Tributari.
2. Els obligats davant de l’Administració municipal per deutes tributaris respondran del seu pagament
amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limitacions establertes per la Llei.
3.Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària, a excepció de precepte exprés en
contra per la Llei.
Article 6è.- Obligacions del subjecte passiu
El subjecte passiu està obligat a:
a) Pagar el deute tributari.
b) Formular les obligacions, declaracions i comunicacions que s’exigeixin per a cada tribut.
c) Tenir a disposició de l’Administració municipal els llibres de compatibilitat, els registres i altres
documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d’acord amb la Llei, segons estableix en
cada cas la corresponent ordenança.
d) Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
e) Proporcionar a l’Administració Municipal les dades, els informes, els antecedents i els justificants
que tinguin relació amb el fet imposable.
f) Declarar el domicili tributari, junt amb les altres dades de la relació tributària, en el termini d’un
mes des de l’inici de l’activitat.
Article 7è.- Responsables subsidiaris
1. Seran responsables subsidiaris, ultra els determinats en la Llei, els propietaris, arrendataris, o sotsarrendataris procedents dels locals on es celebrin espectacles públics per les obligacions tributàries
del seus empresaris.
2. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la prèvia declaració d’insolvència del
subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de responsabilitat, sense perjudici de les
mesures cautelars que abans d’aquesta declaració pugui adoptar l’Alcaldia, d’acord amb les
prevencions reglamentàries establertes.
3. Si la declaració de responsabilitat subsidiària es derivés únicament de la insolvència del contribuent o
del compliment de l’esdeveniment determinat de l’exigibilitat de l’obligació subsidiària, a ell no
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imputable, es requerirà el responsable subsidiari perquè en el termini de quinze dies satisfaci l’import
del descobert, sense interessos legals de demora, recàrrecs ni despeses produïdes en el procediment
executiu, que li serà totalment exigit en el cas que no verifiqui el pagament en el termini establert.
4. En el cas que la declaració de responsabilitat subsidiària la produís l’incompliment degut al
responsable de les obligacions que per qualsevol concepte li imposi l’Ordenança de l’exacció, es
notificarà a l’interessat la declaració de responsabilitat subsidiària i se’l requerirà perquè en el termini
de vuit dies satisfaci l’ingrés de descobert, interès de demora, recàrrecs i despeses, amb l’advertiment
que si no ho acompleix, li serà exigit per via de constrenyiment.
Article 8è.- Responsables solidaris
1. Llevat els casos previstos en la Llei, l’aval implicarà sempre l’obligació solidària.
2. La solidaritat en el pagament d’una obligació tributària autoritza l’Administració per a exercir
íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades.
3. La solidaritat arriba tant a la quota com a la esta dels conceptes que integren el deute tributari i, si
s'escau, a les despeses del procediment de constrenyiment.
4. El deutor solidari només podrà utilitzar les exempcions que es derivin de la naturalesa de l’obligació i
les que li siguin personals. De les que personalment correspongui a d’altres, només podrà servir-se’n
en la part del deute que aquests en fossin responsables.
Article 9è.- Successors del deute tributari
1. Els adquirits de béns afectes al deute tributari i els successors en l’exercici d’explotacions o activitats
econòmiques respondran d’aquests, sense perjudici d’allò que disposa el núm. 2 de l’art.7è. d’aquesta
Ordenança, per derivació legal de l’acció tributària. Llevat del que preveu l’art. 182.3 de la LGT “Les

sancions tributàries no es transmetran als hereters y legataris de les persones físiques infractores”
sense perjudici de la sanció que se’ls pugui imposar, per la seva pròpia responsabilitat, quan no
presentin els documents necessaris per a la liquidació o no satisfacin el pagament dintre dels quinze
dies següents al requeriment que, amb tal objecte, els obligui l’Administració.
2. La responsabilitat de l’adquirent per actes “inter vivos” no eximeix el transmissor de l’obligació de
pagament.
Article 10è.- Representants
1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual s’entendran les
successives actuacions administratives, si no es fa manifestació en contra.
2. Per interposar reclamacions, en qualssevol de les seves instàncies, i renunciar a drets en nom d’un
subjecte passiu, haurà d’acreditar-se la representació amb poder bastant, mitjançant document públic
o privat amb firma legitimada notarialment o compareixença davant l’òrgan administratiu competent.
Per als actes de tràmit es presumirà concedida la representació.
3. La falta o la insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l’acte de què es tracti,
sempre que s’acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el termini de deu dies.
Article 11è.- Determinació del domicili fiscal
1. Els subjectes passius han de declarar el seu domicili tributari. A tots els efectes s’estimarà subsistent
l’últim domicili consignat per aquells, en qualsevol document de naturalesa tributària, mentre no
donin coneixement d’altre domicili a l’Ajuntament o aquest no ho rectifiqui mitjançant la comprovació
pertinent.
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2. Per als empadronats en el municipi serà el que figuri en el Padró. Els subjectes passius que visquin
fora del municipi hauran de declarar un domicili per notificacions en el terme municipal, i, si no ho
han fet, s’entén que és vàlida la notificació a qualssevol dels seus establiments, finques o lloc on
s’hagi produït el fet imposable.
Article 12è.- Residència.
1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural
vindran obligats a designar un representant amb domicili en el municipi.
2. Les persones jurídiques residents a l’estranger que desenvolupin activitats en el municipi tindran el
seu domicili fiscal en el lloc on radiqui l’efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.
CAPITOL III.-GESTIÓ.
Article 13è.-Fet imposable.
El fet imposable és el pressupost fixat per la llei per configurar cada tribut, la realització del qual origina el
naixement de l’obligació tributària principal.
La llei pot completar la delimitació del fet imposable mitjançant la menció dels supòsits de no subjecció.
Constituirà el fet imposable, algun dels següents supòsits:
1. En les taxes:
A)
B)

La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal.
La prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives en règim de dret públic
de competència local , que es refereixi afecti o beneficiï, al subjecte passiu de forma particular,
quan es produeixi qualsevol de les següents circumstàncies:
• Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest efecte no es
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentaries.
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
• Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor
del sector públic d’acord a la normativa vigent.

S’entendrà que l’activitat administrativa o servei, afecta o es refereix al subjecte passiu , quan hagi estat
motivat directa o indirectament pel mateix, per raó/ que les seves actuacions o bé omissions obliguin a les
Entitats Locals a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, salubritat,
d’abastament de la població del d’ordre urbanístic o qualsevol altre.
2. En les contribucions especials:
L’obtenció per al subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de
caràcter local, per les Entitats respectives.
3. En els preus públics:
Les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per:
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La prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència municipal, sempre que no concorrin
cap de les circumstàncies especificades a la lletra B) de l’apartat 1 anterior.
Article 14è.-Naixement de l’obligació de contribuir.
Neix quan s’inicia el fet imposable, o en el cas que aquest fet es perllongui més enllà del primer període
determinat en les bases i tarifes, a cada inici del període següent.
Article 15è.-Determinació de les bases imposables.
L’Ordenança Fiscal reguladora de cada exacció establirà els mitjans i mètodes per determinar la base
imposable dintre dels següents règims:
a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.
Article 16è.-Tarifes.
1. Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i classes. Quan la seva
complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a la seva millor interpretació i claredat.
2. En el cas de ser d’aplicació diverses tarifes a una mateixa base s’aplicarà la més específica.
Article 17è.-Deute tributari.
1. El deute tributari estarà constituït especialment per la quota o quantitat a ingressar que resulta de
l’obligació tributària, que anirà a càrrec de l’obligat tributari.
2. Formaran també part, si s’escau, del deute tributari:
a) L’interès de demora.
b) Els recàrrecs per declaració extemporània.
c) Els recàrrecs del període executiu.
d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
3. Les sancions tributàries, que es poden imposar d’acord amb la Llei 58/2003 General Tributària, no
formarà part del deute tributari, tot i que en la seva recaptació s’aplicarà la mateixa Llei General
Tributària.
Article 18è.-Liquidacions tributàries.
1. Les liquidacions per ingrés directe seran practicades pel funcionari encarregat de la respectiva oficina
gestora o de la prestació del servei o aprofitament, i adoptaran qualssevol de les següents formes:
a) Quan es tracti de liquidacions que tinguin el seu origen en declaracions dels subjectes passius, o
de dades antecedents de l’Administració Municipal, o deguts a actuacions inspectores per mitjans
de transcripció de la liquidació en el llibre de registre que, degudament diligenciat i segellat per la
Intervenció de fons, hauran de dur a cada oficina liquidadora.
b) En els casos de taxes que han de fer-se efectives a l’acte contra entrega de la butlleta, rebut,
entrada i document anàleg acreditatiu.
2. En els casos de pagament mitjançant efectes timbrats i en les autoliquidacions, la liquidació anirà a
càrrec del mateix contribuent, sense perjudici de l’assistència tècnica del personal de l’Ajuntament, i
serà simultània a l’ingrés.
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3. Les
a)
b)
c)

liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius fent-hi constar:
L’Ordenança Fiscal aplicada.
Els elements essencials del tribut que es liquida.
Els mitjans d’impugnació que poden exercir-se, amb indicació dels terminis i els òrgans davant els
quals s’han d’interposar.
d) El lloc, el termini i la forma en què ha de fer-se efectiu el deute tributari.
Quan una liquidació d’ofici suposi un augment de la base imposable respecte de la declarada per
l’interessat, la notificació haurà d’expressar, a més, de forma concreta, els fets i elements que la
motiven.

Article 19è.-Declaracions.
1. L’Administració Municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin necessàries per a la
liquidació d’un tribut o exacció o per a la seva comprovació.
2. Les altes presentades pels interessats, o descoberts per la inspecció municipal, tindran efecte des de
la data en què neixi l’obligació de contribuir, i seran incorporades al padró del període següent,
independentment de la liquidació dels períodes intermedis.
3. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades per la inspecció, i, si
aquesta dóna el seu informe favorable, tindran efectes a partir del període següent al que foren
presentades.
4. En les autoliquidacions per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys i en l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es sol·licitarà amb caràcter general l’últim rebut de l’Impost
sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
Article 20è.- Padrons, matrícules i registres.
1. Àmbit: Seran objecte de padró, matrícula o registre les exaccions on, per la seva naturalesa, es
produeixi continuïtat en els fets imposables.
2. Contingut: Els padrons, les matrícules o els registres hauran de contenir, ultra les dades específiques
que cada un d'ells requereix segons les característiques de l'exacció, els següents extrems:
a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu o representant.
b) Element objecte de l'exacció.
c) Base imposable.
d) Tipus de gravamen.
e) Quota assignada.
f) Deute tributari
3. Formació: Es realitzaran mitjançant les oficines gestores de la respectiva exacció.
4. Aprovació: Se sotmetran cada any al Ple els padrons fiscals de tributs de cobrament periòdic anual.
Article 21è.- Autoliquidacions.
1. El sistema d'autoliquidació s'aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesti com a
conseqüència d'una declaració obligatòria dels subjecte passiu, indicadora de l'existència d'un supòsit
de fet que determini l'obligació de contribuir.
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària imprescindibles
per practicar la liquidació, s'efectuarà l’ingrés corresponent que tindrà el caràcter de liquidació
provisional, subjecta a comprovació.
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En el cas de què no es reguli en l'Ordenança específica de cada tribut, l'Alcaldia disposarà els tributs
en els quals s'hagi d'exigir l'autoliquidació.
2. L'autoliquidació serà obligatòria en l'Impost municipal sobre l'Increment dels Valors dels Terrenys, en
l'Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres i en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i
en les taxes i preus públics que es meritin per a prestació d'un servei o activitat, o per l'aprofitament
especial de béns de domini públic , sempre que siguin sol·licitats pel contribuent. Hauran d'efectuarse les dites autoliquidacions en els terminis establerts en les Ordenances Fiscals específiques de cada
tribut.
3. Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora de termini
sense requeriment previ, tindran un recàrrec del 20% amb exclusió de les sancions que, en l'altre cas,
haguessin pogut exigir-se, però no dels interessos de demora.
Malgrat això, si l'ingrés o la prestació de la declaració s'efectua en els següents terminis, a comptar
des de l'endemà de la data en què finalitza el període voluntari, s'aplicaran els recàrrecs que a
continuació es detallen:
Tres mesos........................................................5%
Sis mesos.........................................................10%
Dotze mesos.....................................................15%
En aquest cas, no s'aplicaran interessos de demora ni sancions.
4. Als efectes de presentació d'autoliquidació, s’utilitzarà obligatòriament el Model facilitat per
l'Administració, al qual s'acompanyaran els documents necessaris per a la liquidació del rebut.
Article 22è.- Dipòsit previ.
1. D'acord amb el què disposa l'article 27 de la RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Alcalde podrà exigir
el dipòsit previ per a totes les taxes establertes ja sigui per la prestació d'un servei o l'exercici d'una
activitat, a excepció que en l'Ordenança pròpia de cada taxa s'assenyali expressament el contrari.
2. L'interessat a sol·licitar el servei, l'autorització o la llicència de què es tracti es dirigirà a l'oficina de
Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en l'aplicació de l'Ordenança
respectiva correspongui, i procedirà a la liquidació i el pagament de la quantitat resultant, que tindrà
el caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la sol·licitud.
Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d'haver realitzat
el dipòsit previ, i els requerirà als interessats a fi què, en el termini de deu dies, efectuïn el dipòsit
previ corresponent, amb l'advertiment que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, les
peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.
3. En el document cobratori que facilitarà l'administració, s'expressarà l'Ordenança Fiscal aplicada, la
tarifa, l'epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrats de la liquidació. A aquests
efectes l'interessat haurà de facilitar totes aquelles dades materials o jurídiques necessàries per a
procedir al càlcul i determinació de la quota que en cada cas resulti d'aplicar la taxa respectiva; tot
això, sense perjudici de la comprovació per part de l'administració de tot document liquidatori. Se'n
lliurarà una còpia a l'interessat, degudament autenticada, com a justificant de pagament i a una altra
s'adjuntarà a la sol·licitud i formarà part de l'expedient.
4. L'oficina competent tramitarà la sol·licitud i proposarà la liquidació definitiva de la taxa i determinarà
si s'escau:
a) La procedència d'una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés directe.
b) La procedència de devolució per ingrés indegut.
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c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ.
5. L'òrgan competent resoldrà simultàniament l'acord de concessió o denegació de la petició,
l'autorització o la llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El mateix acte resoldrà la
devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut.
6. La renúncia o desistiment de l'interessat presentats formalment amb anterioritat a la concessió o
l'atorgament de l'autorització o la llicència, acreditarà el 10% de la quota i, conseqüentment, es
retornarà d'ofici la part sobrant satisfeta.
Article 23è. Devolució d'ingressos indeguts.
1. Els contribuents, els seus hereus o drethavents tindran dret a la devolució dels ingressos que
indegudament haguessin efectuat a l'Ajuntament pel pagament de deutes tributaris, amb l'aplicació
del mateix interès de demora regulat en l'article 221 de la llei General Tributària.
2. Quan de la resolució d'un expedient resulti un ingrés indegut, l'Oficina de Gestió Tributària procedirà a
instruir les diligències de devolució, que consistiran en l'expedició d'una certificació en la qual
s'acrediti la quantitat a retornar, i ho notificarà a la intervenció, junt amb el justificant original de
l'ingrés corresponent. En cas de pèrdua del justificant original de l’ingrés s'acreditarà el pagament de
qualsevol de les formes legalment admeses.
Article 24è.- Baixes justificades.
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per resolució de recursos fos precedent l’anul·lació
per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, l'oficia gestora trametran els expedients
oportuns per procedir a la baixa dels valors.
2. L'Alcaldia, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats per l'Oficina Gestora, podrà decretar la
baixa i la inutilització dels valors, document que transmetrà posteriorment a l'Oficina Gestora per a la
seva justificació en els expedients corresponents.
3. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes cobratòries, perquè
correspongui a expedients d'insolvència ja tramitats o per altres motius, ho farà avinent a l'alcaldia
dintre del període voluntari de cobrament per tal de promoure la baixa, prèviament a l'expedient
oportú en què es justifiqui la improcedència.
CAPÍTOL IV. INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA.
Article 25è. Inspecció municipal.
Constitueixen la inspecció tributària d'aquest Ajuntament els òrgans d'Administració Municipal, o altre ens
supramunicipal al qual s'hagi delegat aquesta facultat, que tenen encomanada la funció de comprovar la
situació tributària dels distints subjectes passius i altres obligats de les seves obligacions i deures envers
Hisenda Públic municipal, procediment, si s'escau, a la regularització corresponent.
Article 26è. Funcions d'inspecció.
Corresponen a la Inspecció tributària municipal:
a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori l'Administració municipal.
b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l'anàlisi i avaluació d'aquestes en els seus
distints règims de determinació o estimació i la comprovació de les declaracions o les declaracionsliquidacions, per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint l'import
dels deutes tributaris corresponents.
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c) Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-documents d'ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i investigació.
e) Realitzar, per pròpia iniciativa o sol·licitud dels altres òrgans de l'Administració municipal, aquelles
actuacions inquisitives o d'informació que s'hagin d'efectuar prop dels particulars o altres organismes
que directament o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.
f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals vigents en
aquest municipi i de l'abast dels drets i obligacions que se'n deriven.
g) Les altres funcions que, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li encomanin.
Article 27è. Classes d'actuacions.
Les
a)
b)
c)
d)

actuacions inspectores podran ésser:
De comprovació i investigació.
D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.
De valoració.
D'informe i assessorament.

Article 28è. Liquidacions tributàries derivades de les actes d'inspecció.
1. Correspondrà a l'òrgan municipal competent dictar els actes administratius de liquidació tributària que
siguin procedents com a conseqüència de les actuacions de la inspecció.
2. Els recursos de reposició que siguin procedents, es presentaran davant l'òrgan que ha dictat l'acte, de
conformitat amb el que disposa l'article 14.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 29è. Actes i documents.
L'Ajuntament o l'ens supramunicipal delegat establirà els models d'actes i altres documents necessaris per
a la inspecció tributària municipal.
Article 30è. Entrada i reconeixement de finques.
Correspondrà a l'Alcalde o President de l'ens supramunicipal delegat expedir i signar l'autorització escrita a
què es refereix l'apartat 2on de l'article 39è del Reglament General d'inspecció Tributària.
Article 31è. Plans d'inspecció.
1. L'Ajuntament, dins l'àmbit de les seves competències, o, si s'escau, l'ens supramunicipal delegat,
podrà planificar la inspecció tributària d'aquest municipi, sens perjudici de les fórmules de
col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, puguin establir-se amb l'Administració de
l'Estat, de la Generalitat o d'altres Administracions Tributàries.
2. Correspondrà a l'òrgan competent en matèria de gestió tributària l'aprovació dels plans municipals
d'inspecció i altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.
Article 32è.- Remissió normativa.
Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció tributària municipal,
s'ajustarà al que estableix la Llei General de la Inspecció de Tributs i les altres normes que resultin
d'aplicació, dins l'àmbit de les seves competències.
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CAPÍTOL V.- RECAPTACIÓ
SECCIÓ 1ª.- NORMES GENERALS
Article 33è. Disposició general.
1. La gestió recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa encaminada a la realització
dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l’Ajuntament.
2. Tota liquidació reglamentàriament notificada al subjecte passiu constitueix l'obligació de satisfer el
deute tributari.
Article 34è. Règim general i remissió normativa.
1. La recaptació municipal es regirà:
a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com per les
disposicions dictades pel seu desenvolupament.
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic.
c) Pel present capítol d'aquesta Ordenança General.
2. En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament General de Recaptació.
Article 35è. Períodes de recaptació.
1. La recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari.
b) Període executiu.
2. En el període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins el termini
assenyalats en els articles 53è i 55è d'aquesta Ordenança Fiscal General.
3. En el període executiu, la recaptació s'efectuarà per via de constrenyiment sobre el patrimoni de
l'obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari.
Article 36è. Atribucions de facultats recaptatòries.
1. La facultat recaptatòria, tant en el període voluntari com executiu, s'atribueix als òrgans competents
de l'Administració municipal, sens perjudici de les delegacions, que l'Ajuntament pugui efectuar.
2. Correspon a l'Alcalde la superior direcció de la recaptació municipal.
3. Corresponen a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptatoris, en els termes establerts
en l'article 5è, apartat 3er., del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
4. Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin d'efectuar-se fora del
territori respectiu ens local en relació a la recaptació, seran practicades pels òrgans competents e la
Generalitat, quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans competents de l'Estat quan hagin de
realitzar-se fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.
5. El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives, protecció i auxili quan ho
consideri necessari, pel normal exercici de les facultats recaptatòries.
SECCIÓ 2ª.- FORMES DE PAGAMENT
Article 37è.- Formes de pagament.
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1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar en efectiu.
2. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l'exacció, es pagaran mitjançant
efecte timbrats que expedeixi la Corporació. Només quan expressament es disposi per Llei podran
admetre's el pagament en espècie.
3. Els pagaments dels deutes tributaris que s'hagin de realitzar en efectiu, es faran en algun dels
següents mitjans:
a) Diners de curs legal.
b) Xec.
c) Transferència entitats financeres.
d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis, mitjançant domiciliació bancària.
e) Gir postal o telegràfic.
f) Pagament a través d'entitats financeres col·laboradores.
g) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l'Alcaldia per Decret.
4. Llevat els diners de curs legal i els xecs, l'ús dels quals pot ser simultani, per satisfer un mateix deute
no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament; elegit un dels admesos, l'impost
d'aquest ha de correspondre al total del deute.
5. El pagament pot efectuar-lo qualsevol persona, tingui o no interès en el compliment de l'obligació, ho
conegui, ho aprovi, o ho ignori, el deutor. En cap cas, qui pagui el deute serà legitimat per a exercitar
davant l'Administració, els drets que corresponen a l'obligat del pagament.
6. Tota quota o quantitat per qualsevol exacció municipal es presumirà indivisible, llevat que el precepte
de la Llei o de les Ordenances es declarés expressament la condició de divisibilitat.
Article 38è. Xecs i talons bancaris.
1. Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes o compaginar-lo amb diner en
metàl·lic, en les condicions establertes en el vigent Reglament General de Recaptació o normes
complementàries i subsidiàries
2. Els xecs, ultra els requisits generals exigits pel codi de Comerç hauran de ser:
a) Nominatius a favor de l'Ajuntament De Sant Gregori.
b) Lliurats contra entitats financeres de la plaça.
c) Datat del mateix dia, o dels dos immediats anteriors hàbils en què es produeixi l'ingrés.
d) Ordenat contra un compte corrent del propi deutor.
e) Signat pel respectiu contribuent, per això expressarà el seu nom sota la seva signatura.
f) Certificats o conformats per l'entitat lliurada.
3. Només es podran admetre talons o xecs ordenats contra un compte corrent del qual no sigui titular el
propi deutor, quan la mateixa entitat financera avali l'esmentat efecte mercantil, o bé, quan l'ingrés el
realitzi un advocat o un altre professional autoritzat a qui es podrà lliurar contra el seu compte
corrent.
4. En els rebuts i documents justificatius d'ingressos efectuats per aquest mitjà s'estamparà el segell
"ingrés en xec o taló". La manca de pagament implicarà l'exigència de responsabilitat criminal
conforme al Codi Penal
Article 39è.- Transferència entitats financeres.
Com a sistema regular l'ingrés a la Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar les transferències
bancàries, aquesta modalitat s'ajustarà a les següents condicions:
a) En els casos de declaracions-liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés immediat, o el les
liquidacions degudament notificades al contribuent i per l'import total del deute.
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b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs, Caixes d'Estalvis o els
banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, pel seu abonament al compte
corrent que assenyali l'Ajuntament de Sant Gregori.
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà d'expressarse el concepte o els conceptes concrets als quals l'ingrés correspongui.
d) Simultàniament a l'ordre de transferència, els contribuents enviaran al servei de recaptació municipal
les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació notificada, o la referència del rebut o rebuts
que correspongui, expressant-hi la data de la transferència, el seu import, l'entitat bancària utilitzada
per a l'operació, o per defecte s'adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l'entitat
financera mandatària. La tramesa de l'esmentada documentació es realitzarà per correu administratiu
o en altres formes admeses per la Llei del Procediment Administratiu.
e) El ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a partir de la data
en què siguin abonats en el compte a què al·ludeix l’apartat b), sempre que el contribuent s’hagi
ajustat a les presents condicions i es verifiqui l’ordre de transferència dintre el termini voluntari de
pagament.
f) L’Administració municipal, una vegada rebut l’import de la transferència i la documentació a què es
refereix l’apartat d), tornarà al contribuent la declaració amb la diligència de pagament o l’exemplar
de la notificació amb el document acreditatiu del seu pagament, en el qual s’hi farà constar que s’ha
realitzat per transferència bancària.
g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal del deute,
no queda eximit del recàrrec, les sancions i els interessos en que hagi pogut incórrer; l’import es
considerarà a compte del total a ingressar i es continuarà el procediment executiu per la quantitat
que resti pendent.
h) L’import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o conceptes tributaris, bé
per omissió de les dades establertes, o per error, bé per manca de tramesa dintre del termini de les
corresponents declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent o a l’entitat expenedora.
i) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de transferència, o les
seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents.
Article 40è.- Domiciliació bancària.
1. Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran
domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d'Entitats Bancàries.
2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions:
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s'escau, per la persona que
voluntàriament es faci càrrec del deute, quan no sigui la mateixa obligada al pagament.
b) Els autoritzats hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la domiciliació
bancària i l'òrgan recaptatori formularà el càrrec sens perjudici de tercers.
c) S'hauran de formalitzar en imprès establert per l'òrgan recaptador, en el qual constarà, com a
mínim, la identificació dels autoritzats, el número de compte corrent o llibreta d'estalvis i el banc o
caixa d'estalvis contra el qual s'autoritza carregar el deute o deutes.
d) La domiciliació bancària s'adreçarà a l'oficina de Recaptació municipal i/o a l'entitat bancària
autoritzada. En ambdós casos, la Recaptació haurà de tenir constància documentada com a mínim 20
dies abans de finalitzar el període de cobrament voluntari establert. En cas contrari, tindrà efectes per
l'exercici següent.
e) Fer constar expressament si s'acull al règim de fraccionaments i ajornaments establerts en l'article
45.4 de la vigent ordenança Fiscal General.
3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s'autoritza, s'entendrà que la
domiciliació bancària és vàlida per a tots el deutes i en els successius períodes , per temps indefinit,
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llevat que no sigui anul·lada per l'interessat, rebutjada per l'entitat bancària o l'Ajuntament disposi
expressament la seva invalidesa per raons justificades.
4. La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzats mitjançant escrit adreçat a l'òrgan recaptatori o a
l'entitat bancària.
5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d'estalvis en què s'hagin domiciliat no podrà
efectuar-se amb una antelació superior a 30 dies de la data en què finalitzi el període d'ingrés
voluntari.
6. Els rebuts retornats-impagats per l'entitat bancària, una vegada finalitzat el període voluntari,
passaran procediment de constrenyiment sense cap més tràmit per l'import del 100% de la quota, i
es veuran incrementats amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents, deixant sense
efectes el fraccionament i la domiciliació.
Article 41è.- Gir postal i entitats financeres col·laboradores.
1. Gir postal o telegràfic:
a) Els contribuents podran realitzar pagaments en efectiu mitjançant gir postal o telegràfic. Al mateix
temps que fan la imposició del gir, han de trametre a l'Administració recaptatòria la documentació a
què es refereix l'article 40 d) anterior.
b) Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes realitzats en la data en què
el gir s'ha imposat.
2. Entitats financeres col·laboradores.
a) Així mateix, els contribuents podran efectuar pagaments a través d'entitats financeres
col·laboradores.
b) Les entitats financeres enviaran al domicili dels contribuents un tríptic amb les instruccions
necessàries per tal de poder efectuar el pagament.
c) El document del pagament degudament segellat per l'entitat financera col·laboradora tindrà valor
alliberador del deute tributari.
SECCIÓ 3ª. JUSTIFICANTS DE PAGAMENT
Article 42è.- Justificants de pagament.
1. Qui pagui la totalitat d'un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament
realitzat. Els pagaments parcials es consideren a compte del deute total i no s'expedirà cap justificant
fins a la liquidació total del deute.
2. Els tipus i requisits que han de tenir els justificants de pagaments seran els que determina el
Reglament General de Recaptació vigent, sens perjudici que, l'Administració municipal, dins l'àmbit de
les seves competències, pugui establir-ne d'altres.
SECCIÓ 4ª.- GARANTIES DE PAGAMENT
Article 43è.- Garanties de pagament.
Els crèdits a favor de la Hisenda municipal estan garantits en la forma que es determina en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Pressupostària, la Llei General Tributària, el Reglament
General de Recaptació i les altres normes aplicables.
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SECCIÓ 5ª.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT
Article 44è. Ajornaments i fraccions de pagament.
1. L'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes
tributaris i no tributaris.
2. Les formes, condicions i els procediments per a atorgar els ajornaments i els fraccionaments seran
les que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que siguin
d'aplicació.
3. En cas de la delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per a atorgar
ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament
llevat que en l'acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
4. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir dels tributs de
cobrament periòdic i notificació col·lectiva, llevat de l’Impost sobre Béns Immobles de Caràcter
Especial (BICE), el fraccionament en tres terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no
obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte d’aquells tributs que tinguin aprovat el
calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici als diferents conceptes tributaris que
estableixin les ordenances municipals, respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual
o superior a 90 €, sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.
Així mateix, les persones interessades que durant l’exercici en curs no ho tinguin domiciliat, es
podran acollir a aquesta modalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària d’import
igual o superior a 90 €, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de la
domiciliació bancària del seu pagament. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a
l’Ajuntament titular de l’ingrés o a l’òrgan en el que s’hagi delegat la gestió i recaptació del tribut, un
mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà
efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de
l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es facilitarà
document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat
període de pagament.
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà la
via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.
Article 45è.- Competències.
1. Correspon a l'Alcalde atorgar els ajornaments o fraccionaments dels deutes municipals, dins el mateix
exercici econòmic en què es concedeixin, sempre que el Pla de disposició de Fons de la Tresoreria ho
permeti, llevat els referits a l'article 44.4, els quals es consideraran oportuns en virtut de les pròpies
disposicions de la present Ordenança Fiscal General.
2. Correspon al Ple, la facultat d'atorgar la resta d'ajornaments o fraccionaments de deutes municipals.
Article 46è.- Garanties.
1. El peticionari de l'ajornament o el fraccionament d'un deute haurà de constituir garantia en la forma
legalment establerta.
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2. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat d'ajornament i fraccionament
de deutes, sense prestació de cap garantia, quan el sol·licitant al·legui i justifiqui la impossibilitat de
prestar-la.
3. Els rebuts domiciliats i fraccionats d'acord amb l'art 44.4, queden eximits de garantia.
SECCIÓ 6ª.- ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DELS DEUTES.
Article 47è.- Compensació.
En la forma legalment establerta, correspondrà a l'òrgan competent de l'Administració local autoritzar la
compensació de deutes a favor de la Corporació que es trobin en fase de recaptació, tan voluntària com
executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.
Article 48è.- Condonació.
1. Els deutes solament podran ser objecte de condonació, descompte o perdó en virtut de la Llei, en la
quantia i amb els requisits que s'hi determinin.
2. La condonació exigeix el deute en els termes previstos en la Llei que l'atorga.
Article 49è.- Insolvència.
1. Els deutes que no hagin pogut fer-se efectius per insolvència provada del subjecte passiu i altres
responsables es declararan provisionalment extingits en la quantia procedent, mentre no es rehabilitin
dintre el termini de prescripció.
2. Si, vençut el termini, no s'hagués rehabilitat el deute, aquest quedarà definitivament extingit.
Article 50è.- Prescripció.
1. Prescriu als quatre anys, els següents drets i accions:
a) El dret d'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.
b) L'acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.
c) L'acció per imposar sancions tributàries.
2. La interrupció del termini de prescripció s'ajustarà a les normes contingudes al Reglament General de
Recaptació.
3. S'entendrà que el contribuent renúncia a la prescripció guanyada quan voluntàriament pagui el deute
tributari.
SECCIÓ 7ª. RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI.
Article 51è.- Formes d'ingrés en voluntària.
Les formes d'ingrés en període voluntari poden ser:
a) Ingrés directe.
b) Ingrés periòdic per rebut.
Article 52è.- Ingrés directe.
1.

Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada; poden ser:
a) Ingrés a compte per dipòsit previ.
b) Per ingrés simultani a la declaració-liquidació.
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c) Per ingrés simultani a l'inici de la prestació d'un servei o la realització d'una activitat.
d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada.
2. El dipòsit previ tindrà el caràcter de a compte de la liquidació practicada per l'oficina gestora.
3. Tanmateix, quant una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l'Ajuntament el règim de conveni,
l'ingrés de les quotes previstes a les Ordenances Municipals respectives seran a compte de la quota
que es fixi en l'aprovació del conveni, i substituirà l'obligació de presentar declaració, i si s'escau,
l'ingrés dintre dels terminis assenyalats.
4. El cobrament per ingrés simultani es farà quan així ho disposi expressament l'Ordenança reguladora
del tribut o la reglamentació objecte del deure.
Article 53è.- Terminis per a l'ingrés directe.
Llevat que la Llei o l'Ordenança Fiscal o Reglamentació corresponent en període voluntari de les
liquidacions de deutes notificades individualment serà el següent:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes
següent o, si aquest és festiu, fins l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la notificació fins al dia 5 del
segon mes següent o immediat hàbil posterior.
Article 54è.- Ingrés periòdic per rebut.
1. Els deutes que es meriten periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que l'Ordenança Fiscal
corresponent disposi una altra cosa.
2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que preveu l'article 20è. de
la present Ordenança.
3. Es publicaran els edictes corresponents en el BOP i s'exposaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i tindrà els efectes de notificació col·lectiva. Tanmateix, podran divulgar-se pels mitjans de
comunicació que es considerin més adients.
4. L'edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir almenys:
a) El termini d'ingrés.
b) Les modalitats d'ingrés admeses.
c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament.
d) L'advertiment que transcorregut el termini d'ingrés fixat, els rebuts seran exigits pel procediment
de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de demora i si s'escau, les costes que
produeixin.
5. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions individuals.
Article 55è.- Terminis d'ingrés periòdic per rebut.
1. S'estableix un termini únic d'ingrés en voluntària per totes les exaccions periòdiques per rebut de l'u
d'abril al 31 de maig o immediat hàbil posterior.
2. L'alcaldia podrà ajustar les dates del termini d'ingrés en funció de les necessitats de gestió de les
diferents exaccions, dins el període únic, i respectant el termini mínim de dos mesos.
Article 56è.- Conseqüències del no-pagament en període voluntari.
1. Tots els deutes pendents, una vegada finalitzat el període voluntari, passaran procediment executiu.
2. El període executiu s'inicia:
a) Pels deutes liquidats per l'Administració tributària el dia següent al del venciment del termini
reglamentàriament establert del seu ingrés en voluntària.
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b) Pels deutes a ingressar mitjançant declaració-liquidació o autoliquidació presentada sense realitzar
l'ingrés, quan finalitzi el termini reglamentàriament determinat per fer l'ingrés o, si aquest termini
hagués finalitzat, al presentar la declaració-liquidació o autoliquidació.
3. Els rebuts domiciliats i fraccionats, d'acord amb el que estableix l'article 45.4, que no s'hagin fet
efectius en el primer termini, passaran de forma automàtica a executiva per la seva totalitat, segons
el que es regula en l'apartat anterior.
SECCIÓ 8ª. RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT.
Article 57è.- Facultat d'utilitzar la via de constrenyiment.
L'Administració municipal o, si s'escau, l'Administració supramunicipal delegada, tindrà plena capacitat per
utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la recaptació executiva dels deutes de dret públic a
favor dels ens locals, ostentarà les prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l'Estat i actuarà
de conformitat amb els procediments administratius corresponents.
Article 58è. Títols per a l'execució.
1. Tindran el caràcter de títols acreditatius de crèdit, als efectes de despatxar l'execució per via
administrativa de constrenyiment:
a) Les certificacions de descobert individuals o col·lectives, pels deutes d'ingrés directe vençuts i
pendents de cobrament.
b) Les certificacions de descobert col·lectives o relacions certificades de deutors, pels deutes d'ingrés
periòdic per rebut, que hagin quedat pendents de cobrament una vegada finalitzat el període
voluntari.
2. Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reglament General de Recaptació i tindran
la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels deutors.
Article 59è.- Expedició de títols.
1. Finalitzat el termini d'ingrés en període voluntari s'expediran els títols a què es refereix l'article
anterior, en els quals s'inclouran tots els deutes a favor de la Hisenda municipal que hagin quedat
pendents de cobrament.
2. Correspon a la Intervenció municipal, a proposta de la Recaptació, l'expedició de les certificacions de
descobert individuals o col·lectives.
Article 60è.- Providència de constrenyiment.
1. La Providència de constrenyiment inicia l'execució contra el patrimoni del deutor en virtut dels títols a
què es refereixen els articles anteriors.
2. L'òrgan competent per a dictar-la és la Tresoreria de l'ens que hagi assumit les facultats de
recaptació.
3. La providència de constrenyiment es notificarà als interessats, d'acord amb el que estableix el
Reglament General de Recaptació o les normes que el substitueixin o complementin.
4. Solament podrà ser impugnada la providència de constrenyiment per:
a) Pagament.
b) Prescripció.
c) Ajornament.
d) Falta de notificació reglamentària de la liquidació.
e) Defecte formal en el títol expedit per a l'execució.
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Article 61è.- Relació de deutors.
1. Finalitzat el termini de recaptació voluntària els Serveis de Recaptació remetran una relació duplicada
de deutors al Dipositari de Fons així com els rebuts corresponents per a l'inici del procediment de
constrenyiment.
2. Les certificacions de dèbit o de descobert o els rebuts corresponents passaran a la Tresoreria de Fons
on es diligenciarà i sotmetrà a la signatura del Tresorer la providència de constrenyiment contra els
deutors.
Article 62è.- Notificació de la providència de constrenyiment.
1. Les unitats de recaptació notificaran als interessats la providència de constrenyiment, advertint-los,
que de no efectuar l’ingrés en el termini assenyalat es procedirà a l'embargament dels seus béns.
2. Per a practicar la notificació es presentarà al domicili de l'interessat o al dels seus representants
l'executor o qualsevol altre auxiliar de recaptació o el carter, en les notificacions per correu certificat,
o qualsevol persona comissionada pel recaptador.
3. La cèdula de notificació serà signada per l'interessat, parent, empleat, porter o persona que es trobi
en el domicili que sigui major d'edat i faci constar la seva identitat i relació amb l'interessat. En cas de
no saber o negar-se a signar qualsevol d'aquestes persones, es deixarà constància en el justificant
signat pel notificador i la notificació s'efectuarà en el Butlletí Oficial de la Província.
4. La notificació a deutor amb domicili desconegut es farà mitjançant edicte que es publicarà en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament , corresponent a l'últim domicili conegut i en el Butlletí oficial de la
Província.
Article 63è.- Càlcul de recàrrec, interessos i costos.
1. L'inici del període executiu determinarà la meritació d'un recàrrec del 20% del deute no ingressat,
així com el dels interessos de demora corresponent.
2. El recàrrec serà del 10% i no s'exigiran interessos de demora, si el deute tributari no ingressat en
voluntària es fa efectiu abans que s'hagi notificat al deutor la providència de constrenyiment.
3. El deutor haurà de satisfer el cost del procediment de constrenyiment, sense cap excepció.
Article 64è.- Suspensió del procediment de constrenyiment.
1. Una vegada iniciat no es pot suspendre, si no és per causa d'ordre expressada i escrita de l'Alcalde,
que no la donarà si no s'acompanyen les cartes de pagament de l'ingrés del dèbit consignat i de la
garantia legal establerta.
2. Malgrat això, quant es produeixi la reclamació tercera de domini o una altra acció de caràcter civil, se
suspendrà el procediment pel què fa als béns o drets convertits, un cop s'hagi fet l'embargament,
l'anotació preventiva, en qui s'escau, i el registre públic corresponent.
3. No seran d'aplicació els dos anteriors apartats si l'interessat al·lega i demostra que ha existit, en
perjudici seu, error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute que se li exigeixi.
4. Quant l'Alcalde reclami algun expedient de constrenyiment, sense ordre expressa de suspensió del
procediment, els executors estaran obligats a lliurar una certificació que faci referència a l'expedient
demanat, la qual cosa serà suficient per a prosseguir l'execució, que continuarà sense cap mena
d'interrupció.
5. Per la suspensió del procediment de constrenyiment caldrà l'aportació prèvia de les garanties
legalment establertes, llevat els casos expressament exclosos d'aquesta obligació.
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6. A) L'administració tributària reemborsarà, previ acreditament del seu import, els cost e les garanties
aportades per la suspensió de l'execució del deute tributari, quan aquesta sigui declarada
improcedent per sentència o resolució administrativa i l'esmentada declaració sigui ferma.
Quan el deute tributari sigui declarat parcialment improcedent, el reembossament serà de la part
corresponent del cost de les esmentades garanties. Reglamentàriament es regularà el procediment de
reembossament i la forma de determinar el cost de les garanties diferents de l'aval.
B)Tanmateix, en els supòsits d'estimació parcial del recurs o de reclamació interposada, el contribuent
tindrà dret a la reducció proporcional de la garantia aportada en els termes que reglamentàriament
s'estableixin.
Article 65è.- Terminis d'ingrés en executiva.
El termini d'ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de constrenyiment seran els
següents:
a) Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 dl mateix mes o, si aquest és festiu,
fins a l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificacions entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil
posterior.
Article 66è.- Providència d'embargament.
Transcorregut el termini assenyalat en l'article 65è., sense haver-se efectuat l'ingrés requerit, el
Recaptador municipal, o de l'ens supramunicipal delegat, dictarà providència ordenant l'embargament de
béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, per a cobrir l'import del principal deute i el recàrrec, els
interessos i els costos que amb posterioritat a l'acte administratiu primitiu s'hagin causat o es causin.
Article 67è.- Embargament de béns.
Per a l'execució d'embargaments de béns i drets dels deutors se seguirà l'ordre i el procediment que
estableix el Reglament General de Recaptació o, si s'escau, les normes que el substitueixen o el
complementin.
Article 68è.- Aixecament de l'embargament de béns.
1. Qualsevol moment abans de l’adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els béns embargats
pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, els interessos i les costes meritades
fins al moment i els del procediment posterior.
2. Tanmateix, cobert l'import total del deute amb el producte de l'adjudicació de béns efectuada, si
s'escau, s'aixecarà l'embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a posar a disposició del
deutor el saldo que resulti al seu favor.
SECCIÓ 9ª. CRÈDITS INCOBRABLES
Article 69è.- Conceptes i efectes.
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de recaptació perquè
resultin fallits els obligats al pagament i els altres responsables, si n'hi hagués.
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2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes del crèdit, sens perjudici de les
accions que pugui exercir l'ajuntament, de conformitat amb les normes que siguin d'aplicació.
Article 70è.- Declaració de crèdit incobrable.
1. Se seguirà el procediment i les actuacions previstes en el reglament General de Recaptació i les altres
normes aplicables.
2. Els expedients seran tramitats per l'Administració que tingui assumides les facultats de recaptació i
hauran de ser informats per la inspecció Tributària Municipal i la Tresoreria de Fons, censurats per a
la Intervenció i aprovats per l'Òrgan municipal competent.
3. Correspon a l'òrgan competent de l'ens local que tingui atribuïda la gestió tributària, prèvia
fiscalització de la Intervenció, resoldre l'expedient.
4. En cas que les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió estiguin delegades en un altre ens
supramunicipal, correspondrà a aquest resoldre l'expedient abans esmentat, però, en tot cas, haurà
de constar-hi preceptivament l'informe de l'Ajuntament.
5. La inspecció vigilarà la possible adquisició de béns pels contribuents declarats fallits.
6. Procediment simplificat per a la tramitació d'expedient de declaració de crèdits incobrables, en funció
de l'import del deute acumulat:
Amb els deutes acumulats d'import inferior a 60’00 €, i amb finalitat de conjugar la legalitat
procedimental amb l'eficàcia administrativa, i a excepció dels rebuts per a l'Impost sobre Béns
immobles, s'estableixen els següents requisits i condicions, amb caràcter previ a la proposta de crèdits
incobrables.
Deutors desconeguts i d'ignorat parador:
a) Publicació al Butlletí Oficial de la Província.
b) Informe de Recaptació acreditatiu de les gestions realitzades.
c) Diligència d'embargament negativa.
SECCIÓ 10ª.-FINALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT.
Article 71è.- Finalització de l'expedient.
1. Quan el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els dèbits perseguits en el
seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà ultimat l'expedient.
2. Quan l'import obtingut sigui insuficient s'aplicarà el que disposa el Reglament General de Recaptació.
CAPÍTOL VI.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES.
Article 72è.- Classificació i definició.
Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades en les Lleis, d'acord amb el
Que disposen els articles 183 i 185 de la Llei 58/2003.
Les infraccions tributàries podran ésser:
a) Infraccions simples.
b) Infraccions greus.
Article 73è.- Tipificació.
1. Infraccions simples:
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a) Constitueixen infraccions simples l'acompliment de les obligacions i deures tributaris exigits a
qualsevol persona, sigui o no subjecte passiu, per raó de la gestió dels tributs i quan no suposin
infraccions greus i no operin com a element de graduació de la sanció.
b) Dintre dels límits establerts per la llei, les normes reglamentàries dels tributs podran especificar
casos d'infraccions simples, d'acord amb la naturalesa i característiques de la gestió de cadascun
d'ells. En particular constitueixen infracció simple les conductes tipificades en l'article 78 de la Llei
General tributària amb el nou redactat per la Llei 25/1995.
2. Infraccions Greus.
Constitueixen infraccions greus:
a) Deixar d'ingressar, dintre dels terminis reglamentàriament assenyalats, la totalitat o part del deute
tributari, llevat que es regularitzi d'acord amb el que disposen els articles 21 i 64 d'aquesta
ordenança.
b) Gaudir o obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions.
c) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits de l'impost a
deduir o compensar en la base o la quota de declaracions futures pròpies o de tercers.
d) Determinar bases imposables que no es corresponguin amb la realitat.
e) No presentar, presentar fora de termini, previ requeriment de l'administració tributària, o de
forma incompleta o incorrecta les declaracions o documents necessaris per tal que l'Administració
Tributària pugui practicar la liquidació d'aquells tributs que s'exigeixen pel procediment
d'autoliquidació.
Article 74è.- Sancions.
1. Les infraccions tributàries se sancionaran d'acord amb les lleis, de conformitat amb el que disposa
l'article 80 de la Llei General Tributària.
2. Les sancions, tributàries , prèvia tramitació del corresponent expedient, seran imposades, per decret
de l'Alcaldia, en els temes previstos en l'article 81 de la Llei General Tributària.
3. Els criteris de graduació de les infraccions tributàries seran els detallats a l’article 187 de la Llei
58/2003, General Tributària.
CAPÍTOL VII.- REVISIÓ D'ACTES PER VIA ADMINISTRATIVA.
SECCIÓ 1ª. RECLAMACIONS I REVISIONS.
Article 75è.- Article Reclamacions.
Les liquidacions practicades per les oficines gestores constituiran acte administratiu reclamable davant de
la jurisdicció contenciós administrativa.
Article 76è.- Revisió i actualització.
1. Els padrons, matrícules o registres seran revisats i actualitzats per les Oficines gestores i comprovats
per la inspecció.
2. Si a conseqüència de les operacions de gestió, o per reclamacions, fos procedent l’anul·lació per
qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, les oficines gestores tramitaran els oportuns
expedients per procedir a la baixa dels rebuts.
3. L'oficina de Gestió Tributària, quan hagi rebut la còpia dels expedients tramitats per les Oficines
Gestores, cursarà la relació de baixes rebudes a la Dipositaria Municipal a l'objecte que per aquesta
oficina es complimenti l'escaient factura, procedeixi a la inutilització dels valors i posteriorment ho
trameti a les oficines Gestores per a la seva justificació en els corresponents expedients.
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4. Si el recaptador constata l'existència de rebuts improcedents a les llistes cobratòries, per correspondre
a expedients d'insolvència ja tramitats o per d'altres motius, ho farà avinent a la Dipositaria dintre del
període voluntari de cobrament per tal de promoure la baixa, prèviament a l'oportú expedient que en
justifiqui la improcedència.
Article 77è.- Revisions.
1. La Junta de Govern Local podrà instar la revisió d'ofici dels expedients de comprovació que haguessin
servit de base per liquidar exaccions, determinar la base imposable o declarar l'exempció o no
subjecció.
2. La revisió dels expedients a què es refereix aquest article es podrà dur a terme mentre que no
prescrigui l'acció administrativa per exigir l'exacció.
SECCIÓ 2ª.- PROCEDIEMNTS ESPECIALS DE REVISIÓ.
Article 78è.- Rectificació d'errors.
1. L'Administració Municipal rectificarà en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els
errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que no haguessin transcorregut cinc anys des que es
dictà l'acte objecte de rectificació.
2. La rectificació se subjectarà a les següents normes:
a) Els expedients de rectificació hauran de figurar, com a justificant de la liquidació que es practiqui de
nou, el que va ésser l'objecte de rectificació o certificació de la mateixa.
b) La rectificació serà acordada por l'òrgan que hagués acordat l'acte, prèviament a l'informe favorable
de l'Interventor. Si l'informe d'aquest no fos favorable ho resoldrà l'Alcalde.
c) El que disposa aquest article s'aplicarà també quan s'hagin conferit tipus impositius que no
corresponguin al concepte liquidat. Sempre que aquest error de concepte sigui manifestament
comprovat.
Article 79è.- Correcció de vicis.
L'abast dels defectes de forma i el de les actuacions administratives realitzades fora de temps, les
conseqüències jurídiques i la facultat de corregir les faltes que regulen els articles 48è i següents de la Llei
de Procediment Administratiu, s'aplicaran a les actuacions fiscals municipals sense excepció.
Article 80è.- Devolució d'ingressos indeguts.
1. els subjectes passius responsables i els hereus o successors que es creguin amb dret a la devolució
de les quantitats ingressades degut a error de duplicitat de pagament o per obvi error de fet
imputable a l'Administració o al subjecte passiu, podran reclamar la devolució de l'ingrés indegut fins
al moment de la prescripció del seu dret.
2. En especial, tindran dret a la devolució que correspongui:
a) Els contribuents que satisfacin exaccions en les quals existeixi un substitut respecte de la part que
aquest els hagi repercutit.
b) Els contribuents que tinguin establert un concert amb l'Administració municipal per al pagament
de l'exacció corresponent a consum o servei, respecte del que s'ha satisfet al substitut pel concepte.
3. Els expedients de devolució hauran de sotmetre’s als tràmits i requisits fixats reglamentàriament.
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Article 81è.- Devolució d'ofici.
1. L’Administració Tributària retornarà d'ofici les quantitats que procedeixi d'acord amb el què prevegi la
normativa de cada tribut.
2. Si en la resolució d'un recurs o reclamació es declara un ingrés indegut o es condemna una multa
pagada, s'acordarà d'ofici retornar el seu import, que es considerarà com a minoració dels valors dels
respectius conceptes.
3. En tot cas, si per causa imputable a l'Administració Tributària no s'hagués procedit a la devolució
d'ofici d'un ingrés indegut dins el termini de sis mesos, el contribuent tindrà dret a l'abonament de
l’interès de demora regulat en l'article 58.2.c) de la Llei General Tributària, sense necessitat d'efectuar
cap requeriment a tal efecte. Els referits interessos es meritaran des de la finalització del termini per
efectuar l'ingrés en voluntària o des de la data del pagament en el cas d'haver-se efectuat en via de
constrenyiment, fins a la data que s'ordeni el pagament de la corresponent devolució.
Article 82è.- Recursos.
Contra els actes sobre l'aplicació i efectivitat dels tributs locals podrà interposar-se davant el mateix òrgan
que els dictà, recurs de reposició en el termini d'un mes a partir dels següents de la seva notificació o
publicació. Contra la denegació expressa o tàcita de l'esmentat recurs els interessats podran interposar
directament recurs contenciós-administratiu, dins dels terminis establerts a l'efecte.
Article 83è.- Delegació de la gestió tributària.
1. D'acord amb el què disposa l'article 7è de la RD Leg. 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament en Ple podrà
delegar a la Comunitat Autònoma o a altres Entitats Locals, en què estigui integrada, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en la present Ordenança Fiscal, en aquest
cas, respecte les facultats i competències delegades, s’estarà al disposat en el conveni de delegació i es
regiran per la normativa pròpia de l’Ens delegat.
DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA.- DELEGACIONS.
1. De conformitat amb el què disposen els articles 7è de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el
46è de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, l'Ajuntament podrà delegar en la comarca llurs
facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sens perjudici de les delegacions i altres
fórmules de col·laboració que pot també establir amb d'altres Administracions Públiques.
2. Correspon al Ple adoptar l'acord de la delegació, que haurà de fixar l'abast i el contingut d'aquesta.
3. Acceptada la delegació per part de l'ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant edictes
que es publicaran en el BOP i en el DOGC, per a general coneixement.
4. Per a l'exercici de les facultats delegades haurà d'ajustar-se als procediments, tràmits i mesures en
general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i supletòriament la present Ordenança, a més de les normes reglamentàries que
siguin d'aplicació.
DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA.- DRETS I GARANTIES DELS CONTRIBUENTS
Seran d'aplicació en totes aquelles actuacions de gestió, recaptació i inspecció, els drets i garanties dels
contribuents regulats en la Llei 1/98, de 26 de febrer.
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DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 17 de setembre de 2018 i
definitivament el 13 de novembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 31 de desembre de 2018.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r.- Fonament legal
Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que disposen els
articles 15 al 19 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‘aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del cadastre immobiliari, aquest
Ajuntament estableix la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els
articles 60 a 77 de l’esmentat Text Refós 2/2004.
Article 2n.- Fet Imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets
sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics als quals
estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en l’apartat anterior per l’ordre
que s’hi estableix determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que s’hi
preveuen.
3. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes
reguladores del Cadastre immobiliari. El caràcter urbà o rústic de l'immoble dependrà de la naturalesa
del sòl.
4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s’entendrà, a efectes
d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme
municipal.
5. No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els bens de domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre i quan siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
• Els de domini públic afectes a ús públic
• Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament,
excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
• Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
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Article 3r.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques, així com les herències
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una
unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició que siguin:
a) Titulars d'una concessió administrativa sobre béns immobles gravats, o sobre els serveis públics a
què estiguin afectes.
b) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics situats al terme
municipal.
c) Titulars d'un dret real d’usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics situats al terme municipal.
d) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin drets reals d’usdefruit
o de superfície, i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni estiguin afectes a la
prestació de serveis públics, la gestió dels quals es porti a terme en forma de concessió
administrativa.
En el cas de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el cànon més gran.
2. L’anterior serà d’aplicació sens perjudici de la facultat del subjecte passiu o substitut del contribuent
de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú.
3. Els subjectes passius residents a l'estranger durant més de 6 mesos de cada any natural, estaran
obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol als efectes de les seves
relacions amb la Hisenda pública
Article 4rt.- Responsables
1. Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a que es refereix l’article 42.1 b) de la Llei
58/2003, General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De no figurar
inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que
siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no facin els actes propis de la seva funció pel
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament de les deutes
següents:
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents a la data de cessament.
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i segons el procediment previst a la Llei General
Tributària.
6. En els supòsits de canvi, per qualsevol motiu, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable de l’impost, els béns immobles objecte dels referits drets quedaran afectes al pagament de
la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l’article 41 de la Llei General Tributària.
7. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a que es
refereix el punt anterior, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de
pagament a l’actual propietari.
8. En els supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, respondran solidàriament
del pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article 42 de la Llei General Tributària, amb la
qual cosa l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de la obligació a qualsevol dels obligats.
Article 5è.- Exempcions
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals i estiguin
directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de
l’Estat afectes a la defensa nacional.
b) Els béns comunals i muntanyes veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica, en les termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu
sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les Associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació
subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals vigents i, a
condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica,
consular, o als seus organismes oficials.
f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, que el principal aprofitament sigui la fusta o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les referides línies.
h) Els béns immobles que es destinen a l’ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concerts educatius, en quant a la superfície afectada a l’ensenyament
concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.
i) Els declarats expressa i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme la
normativa vigent en el moment del meritament de l’impost.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, reuneixen les condicions establertes
a l’article 62 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Per a gaudir de les exempcions recollides als apartats h), i) cal que el subjecte passiu les hagi
sol·licitades abans de que la liquidació adquireixi fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
3. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a)

Els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 7,50€.
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b)

Els de naturalesa rústega, en el cas que per a cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat dels béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 12,60€.

4. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la
sol·licitud, i no pot tenir caràcter retroactiu.
Article 6è.- Bonificacions
1. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre i quan així ho
sol·licitin els interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de
l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova
com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuri entre els béns del seu immobilitzat.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles els
habitatges de protecció oficial, i els que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa
de la Generalitat de Catalunya durant un termini de tres anys comptats des de l'atorgament de la
qualificació definitiva. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, i podrà efectuarse en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquest
i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra els béns de naturalesa rústica de
les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, d’acord amb el que preveu la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
4. Es concedirà, durant els cincs anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges amb el
distintiu “Segell Verd” (nivell B) una subvenció anual equivalent al 15 % de l’import de l’Impost
sobre Béns Immobles. Es concedirà l’esmentada bonificació un cop concedida la llicència de
primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància de l’acompliment dels requisits del
distintiu “Segell Verd”. Aquesta bonificació és de caràcter pregat.
5. Es concedirà durant els cincs anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges amb el
distintiu “Segell Verd” (nivell A) una subvenció anual equivalent al 25 % de l’import de l’Impost
sobre Béns Immobles. Es concedirà l’esmentada bonificació un cop concedida la llicència de
primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància de l’acompliment dels requisits del
distintiu “Segell Verd”. Aquesta bonificació és de caràcter pregat.
6. Gaudiran d’una bonificació del 25% en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i
reuneixin les condicions següents:
•
•
•
•
•

Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 25/1974,de 19 de
juny, i estar en possessió del títol corresponent vigent.
El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge/habitatges que constitueixin la residència
habitual del conjunt de la família.
Requisits de renda: Que els ingressos ponderats de la unitat familiar obtinguts durant el
darrer any declarat no superin 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual
acompanyaran la documentació següent:
- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent.
- Certificat de convivència.
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-

Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
La sol·licitud s’haurà de formular abans de l’inici del període impositiu que
comença el dia 1 de gener, per tant durant el mes de desembre de l’any
anterior.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual i per a la seva aplicació cal que els
interessats la sol·licitin per escrit cada any.
7. En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts anteriors, a un
immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix, únicament s’aplicarà la bonificació
que comporti més benefici fiscal.
Article 7è.- Base Imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. Aquests valors podran ser
objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera que s’estableix en el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la Llei del Cadastre Immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la imposable les reduccions que legalment
s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà
recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional competent, en els procediments de
valoració col·lectiva.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de discrepàncies i inspecció
cadastral.
5. En els béns immobles classificats com de característiques especials no s’aplicaran reduccions en la
base imposable a efectes de determinar la base liquidable de l’impost.
Article 8è.- Tipus de gravamen i quota
1. Els tipus de gravamen generals aplicables a aquest municipi seran els següents:
a) Quant es tracti de béns immobles de naturalesa rústega el: 0,959%.
b) Quant es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el: 0,686%.
c) Quant es tracti de béns immobles de característiques especials el: 1,30%.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable, el tipus de gravamen.
Article 9è.- Període impositiu i acreditació de l'impost
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant del Cadastre
immobiliari tindran efectivitat en el meritament d’aquest impost immediatament posterior al moment
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en què produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels
procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de
característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
4. Quan l’Ajuntament tingui coneixement de una modificació de valor cadastral respecte al que figura en
padró, liquidarà l’IBI en la data que la Gerència Territorial li notifiqui el nou valor cadastral.
5. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis acreditats i no prescrits,
entenent com a tals els compresos entre el següent a aquell en què van finalitzar les obres que han
originat la modificació de valor i el present exercici.
6. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia ú
de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.
Article 10è.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost estan obligats a declarar davant la
Gerència Territorial del Cadastre les circumstàncies determinants
d’una
alta, baixa o
modificació de la descripció cadastral dels immobles, llevat en els supòsits de comunicació o de
sol·licitud previstos en els apartats següents.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons procedeixi, els següents fets, actes o negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No tindran aquesta consideració
les obres o reparacions que tinguin per objecte la simple conservació i manteniment dels
edificis, i les que afecten tant sols a característiques ornamentals o decoratives.
b) La modificació d’ús o destí i els canvis de classe de cultiu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i
dels drets reals d’usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris o
els cotitulars de les entitats.
3. Es podran presentar davant de l’Ajuntament o Ens en qui hagi delegat la gestió de l’Impost, o la
Gerència Territorial del Cadastre les següents sol·licituds:
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui figurant com a titular cadastral hagi cessat en el dret
que originà la referida titularitat.
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a una
concessió administrativa o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.
Article 11è.- Actuacions per delegació
Les declaracions, comunicacions i sol·licituds es podran presentar en l’Ajuntament, en els termes del
Conveni subscrit amb el Cadastre.
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Si l’Ajuntament te coneixement de la modificació de titularitat per haver obtingut informació de Notaris o
del Registre de la Propietat o bé per que l’interessat ha presentat declaració, modificarà la seva base de
dades i, amb el format i procediment establerts, traslladarà les variacions al Cadastre.
Article 12è.- Règim de liquidació
1. Les sol·licituds per acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, previstos en aquesta ordenança
han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant degudament les circumstàncies que fonamenten
la sol·licitud.
2. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a rebut de
padró periòdic, com les liquidacions per ingrés directe.
3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en que, fentse un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor
cadastral i la base liquidable. Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les
referides notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i
fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació
al procedir-se a l’exacció anual de l’impost.
Article 13è.- Règim d’ingrés
1. El període de cobrament pels rebuts de padró notificats col·lectivament és determinarà cada any, i
s’anunciarà públicament per mitjà del calendari fiscal que s’aprovarà i publicarà a proposta de Xaloc,
organisme de la Diputació de Girona que té delegada la gestió tributària de l’Ajuntament.
2. Les liquidacions d’ingrés directe s’hauran de satisfer en els períodes establerts pel Reglament General
de Recaptació.
3. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’Hisendes Locals, i art.44 de la ordenança general de
recaptació, es podrà concedir, el fraccionament en tres terminis de pagament, sense interessos de
demora.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici als diferents conceptes tributaris respecte
tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90€, sempre que el pagament dels
quals estigui domiciliat.
Article 14è.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1. Els actes dictats pel Cadastre, objecte de notificació podran ser recorreguts en via econòmic
administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, llevat que
excepcionalment s’acordi la suspensió pel Tribunal Econòmic Administratiu competent, quan així ho
sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva execució podria causar perjudicis d’impossible o difícil
reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular
recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició pública dels padrons
corresponents.

Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

32

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon a l’Ajuntament
aquesta funció, es pot interposar el recurs de reposició previst en el punt anterior.
Article 15è.- Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada per el Ple en sessió celebrada en Sant Gregori a 10 de novembre de 2003
tindrà efectes des del dia 01 de gener de 2004 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.(Modificació Ple
11/2004 – Modificació Ple 19/12/2005-Modificació Ple 15/12/2006 – Modificació Ple 30/10/2007 –
Modificació Ple 4/12/2008 ) .
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o per altra norma de rang legal
que afectin qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta
Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 26 d'octubre de 2016 i definitivament
el 19 de desembre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1r.- Fonament legal:
Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que disposen els
articles 15 al 19 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança Fiscal reguladora
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els
articles 92 a 99 de l’esmentat Text Refós 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de l’impost en aquest Ajuntament, la titularitat de vehicles de tracció
mecànica aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, que
tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest terme municipal.
Es considerarà vehicle apte per a la circulació tots els vehicles matriculats en els registres públics
corresponents i mentre no siguin donats de baixa dels mateixos. Als efectes d’aquest impost, també es
consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística.
Article 3r.- No subjecció:
a)Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguin ser
autoritzats per circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als
d’aquesta naturalesa.
b)Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica de càrrega útil no superior a
750 quilograms.”
Article 4rt.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de l’impost en aquest municipi, les persones físiques; les jurídiques i els ens als què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, a nom dels quals consti el permís de
circulació.
Article 5è.- Exempcions, reduccions i bonificacions:
5.1.-Estan exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional
o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels països respectius, externament
identificats i a condició de reciprocitat amb llur extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels
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c)
d)
e)

f)
g)

organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i de llurs funcionaris o membres amb
estatut diplomàtic.
Els vehicles respecte als quals així es derivi d’allò que es disposi als Tractats o Convenis
Internacionals.
Les ambulàncies i d’altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del
Reglament General de Vehicles, aprovat per Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Tanmateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu,
aplicant-se l’exempció, mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts
per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Es consideraran persones amb
minusvàlua aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no seran aplicables als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
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.
Els tractors, remolcs, semi-remolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

5.2.-Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 del present
article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i causes del benefici. Declarada aquesta exempció per aquesta administració, s’expedirà un
document que acrediti la seva concessió. A més, i pel que fa a l’exempció prevista en el paràgraf segon
de la lletra e) de l’apartat anterior, per poder gaudir de la mateixa els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle davant aquest Ajuntament.
5.3.-Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100:
a) Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la
data de la seva fabricació, o si es desconegués la data de la primera matriculació, o en el seu defecte,
la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
5.4.-Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost:
Els titulars de vehicles elèctrics, bimodals, solars, amb pila d’hidrogen o que utilitzin fonts d’energia
alternatives i/o combustibles ecològics menys contaminants, com ara el metà, a excepció expressa del
biodièsel.
Els titulars de vehicles que, demostrin haver incorporat un catalitzador al seu automòbil per tal de poder
utilitzar gasolina sense plom, sempre i quan els automòbils no el portin incorporat de sèrie i ho demostrin
amb la fitxa tècnica del vehicle.
Tots els titulars de vehicles que, tenint aire condicionat amb CFC el retirin o el canviïn per un altre sistema
sense CFC.
5.5.- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost els titulars de vehicles híbrids dels quals
una de les fonts d’energia sigui no contaminant.
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Article 6è.- Base imposable, liquidable, tipus gravamen i quota:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del R.D. Legislatiu , de 5 de març,
núm.2/2004 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’incrementaran per l’aplicació
sobre les mateixes dels coeficients municipals.
2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicable a aquest municipi
serà el següent:

CONCEPTE

A) TURISMES
TURISMES < 8 HP
TURISMES 8 - 11,99 HP
TURISMES 12 - 15,99 HP
TURISMES 16 - 19,99 HP
TURISMES > 20 HP
B) AUTOBUSOS
AUTOBUS < 21 PLACES
AUTOBUS 21 - 50 PLACES
AUTOBUS > 50 PLACES
C) CAMIONS
CAMIONS < 1.000 KG PMA
CAMIONS 1.000 - 2.999 KG PMA
CAMIONS 3.000 - 9.999 KG PMA
CAMIONS > 9.999 KG PMA
D) TRACTORS
TRACTORS < 16 HP
TRACTORS 16 - 25 HP
TRACTORS > 25 HP
E) REMOLCS
REMOLCS DE MÉS DE 750 KG I MENYS DE 1.000 KG
REMOLCS 1.000 - 2.999 KG PMA
REMOLCS > 2.999 KG PMA
F) D'ALTRES VEHICLES
CICLOMOTORS
MOTOCICLETES < 125 CC
MOTOCICLETES 125 - 250 CC
MOTOCICLETES 250 - 500 CC
MOTOCICLETES 500 - 1.000 CC
MOTOCICLETES > 1.000 CC

QUOTA ANUAL
2020

QUOTA
TRIMESTRAL

24,40
66,00
140,00
177,40
224,00

6,10
16,50
35,00
44,35
56,00

162,00
230,00
288,00

40,50
57,50
72,00

84,00
162,00
230,00
288,00

21,00
40,50
57,50
72,00

34,00
55,20
162,00

8,50
13,80
40,50

34,00
55,20
162,00

8,50
13,80
40,50

8,80
8,80
14,80
29,60
60,00
121,00

2,20
2,20
3,70
7,40
15,00
30,25

3. Sobre la quota que correspongui, segons el quadre de tarifes anterior, s’aplicaran les bonificacions o
reduccions que, si s’escau, procedeixin per determinar la quota líquida a ingressar.
4. La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o
baixa del vehicle.
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Article 7è.- Meritament:
L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat el cas de primera adquisició dels vehicles,
que es merita el dia en què es produeixi l’adquisició.
Article 8è.- Període impositiu:
El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l’any natural llevat els casos de:
A) Primera adquisició del vehicle: El període impositiu del primer any serà el dels trimestres
naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l’adquisició del
vehicle.
B) Baixa definitiva del vehicle: El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa
definitiva del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost
fins l’últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva del vehicle.
Circumstància que caldrà demanar i acreditar posteriorment documental.
Article 9è.- Gestió:
9.1.-S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost en els casos de primera adquisició o baixa del vehicle.
En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració/liquidació , segons el model
establert per l’Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de
l’impost així com la identificació precisa del vehicle, i a autoliquidar l’impost abans de sol·licitar la
matriculació, la certificació d’aptitud per a circular o la baixa definitiva d’un vehicle a la Prefectura
Provincial de Trànsit.
La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d’alta o baixa de vehicles si no s’acredita prèviament
el pagament de l’impost mitjançant la corresponent autoliquidació.
L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de l’Administració
municipal.
9.2.-A excepció dels casos previstos a l’article anterior el pagament i la notificació del es quotes anuals es
realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró fiscal, que s’estarà format per tots els
vehicles d’aquest municipi subjectes a l’impost.
Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per:
a)La presentació de la declaració-liquidació de primera adquisició abans esmentada.
b)Per la declaració – en el model d’imprès que aprovi l’Ajuntament- de les transferències o canvis
de domicili en el permís de circulació del vehicle.
c)Per la declaració de reformes en el vehicle que alterin la seva classificació al s efectes d’aquest
impost.
d)Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa definitiva del vehicle.
Tots aquests documents hauran de ser validats per la Prefectura de Trànsit que correspongui.
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De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’Hisendes Locals, i art.44 de la ordenança general de
recaptació, es podrà concedir, el fraccionament en tres terminis de pagament, sense interessos de
demora.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici als diferents conceptes tributaris respecte tots
aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90€, sempre que el pagament dels quals
estigui domiciliat.
9.3.-El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament degudament validada.
(i/o distintiu municipal).
9.4.-En el cas de baixa definitiva del vehicle el subjecte passiu podrà sol·licitar l’anul·lació del rebut
corresponent a l’any en què es produeixi la baixa, i si s’escau, la devolució de l’import pagat. Per sol·licitar
la devolució a l’Ajuntament caldrà que l’interessat acrediti la baixa efectiva del vehicle i l’autoliquidació de
la quota prorratejada.
Article 10è.- Infraccions i sancions:
Es consideraran infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les declaracions-liquidacions
o que aquestes resultin incorrectes. Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària, i
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 11è.- Remissió normativa:
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, i la Llei General Tributària i disposicions que les desenvolupin i
complementin.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
Les persones o ens que en la data de començament d’aplicació del present impost gaudeixin de qualsevol
classe de benefici fiscal en l’impost sobre circulació de vehicles, continuaran gaudint-los en aquest, fins a
la data d’extinció dels esmentats beneficis i, en el cas que no tinguessin fixat un termini, fins el 31 de
desembre de 1996.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 26 d'octubre de 2015 i definitivament
el 17 de desembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r.- Fonament Legal:
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106 en relació als 4.b) i
5.E.c) de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 15 i següents del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest municipi, a
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, previst en els articles 100 i 103 del citat Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2n.- Fet imposable:
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 exigeix l’obtenció de la llicència d’obra urbanística
corresponent o estigui sotmesa a la presentació d’una declaració responsable o comunicació prèvia, s’hagi
obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.
Neix el fet imposable amb l’inici de les obres, construccions i/o instal·lacions.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als que es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003,General Tributària, següents:
1. A títol de contribuent:
a) Els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o
obres, sempre que siguin també titulars o propietaris de les obres.
b) Els titulars o propietaris de les construccions, instal·lacions o obres quan no siguin
propietaris de l’immoble sobre el que es realitzen.
2. A títol de substitut del contribuent:
Els que sol·licitin les llicències municipals, o facin les construccions, les instal·lacions o les obres
sense llicència, sempre que no siguin els contribuents.
Article 4rt.- Exempcions, reduccions i bonificacions:
4.1.-Per l’aplicació del present impost no es concediran altres beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei, posteriors al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, o derivats de l’aplicació de Tractats internacionals.
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4.2.- Les exempcions, reduccions i bonificacions contemplades en aquest article són de caràcter pregat.
4.3.- Exempcions:
1. Gaudiran d’exempció en la quota de l’impost aquelles obres, instal·lacions o obres amb
l’objecte exclusiu del qual sigui l’embelliment de façanes.
4.4.- Bonificacions:
1. Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o
millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o
plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un
projecte integral, l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de l’aigua, l’aïllament acústic o
l’eliminació de PVC. L’acompliment d’aquests requisits es justificarà amb informe tècnic
elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la sol·licitud de
bonificació.
2. Gaudiran d’una bonificació del 10% (nivell A) i del 5% (nivell B) en la quota de l’impost,
aquelles obres de nova construcció o rehabilitació que s’acullin al “Segell Verd”,
L’acompliment dels requisits del “Segell Verd” es justificaran en el propi projecte
d’edificació visat, apte per a la sol·licitud de llicència d’edificació, sense perjudici de la
comprovació final de l’acompliment dels requisits del “Segell Verd” per part de
l’Ajuntament en el moment de la concessió de la llicència de primera ocupació, la qual, en
cas d’incompliment dels esmentats requisits, pot donar a l’obligació de pagament de
l’import de bonificació gaudida indegudament més les corresponents interessos de
demora.
3. Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota d’aquest impost aquelles obres de
reforma o
millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres
arquitectòniques, o la millora de l’accessibilitat als edificis per part de persones amb una
discapacitat que afecti la seva mobilitat. L’acompliment d’aquest requisit es justificarà
amb un informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo
en la sol·licitud de bonificació.
4. Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota d’aquest impost sobre l’increment del cost
respecte un habitatge no adaptat, les obres de nova construcció on es contempli
l’eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l’accessibilitat als edificis per part
de persones amb una discapacitat que afecti la seva mobilitat. L’acompliment d’aquest
requisit es justificarà en el propi projecte d’edificació visat apte per a la sol·licitud de
llicència d’edificació.
5. Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota d’aquest impost sobre aquelles llicències
que s’hagin de tornar a tramitar en haver-se exhaurit el terminis de vigència de la primera
llicència municipal concedida i la seva corresponent pròrroga.
6. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d’aquest impost les obres de construcció
d’habitatges de Protecció oficial.
7. Gaudiran d’una bonificació del 20%, en la quota d’aquest impost, les obres menors
destinades al manteniment i millora de l’habitabilitat.
8. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota d’aquest impost, les obres per a
l’eliminació d’amiant i/o fibrociment dels habitatges.
Article 5è.- Base Imposable:
El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.
Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

40

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

Article 6è.- Base Liquidable:
És la mateixa base imposable tenint en compte, si s’escau, els beneficis fiscals aplicables.
1. Base liquidable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte de
la llicència i presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi
Professional corresponent, d’altre banda serà determinada pel tècnic municipal a la vista del
projecte o de l’import presumible de les obres a realitzar.
2. Base liquidable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o al termini de la
llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment
executades, i del seu cost real i efectiu, mitjançant declaració del tècnic director de l’obra o pel
subjecte passiu, comprovada administrativament dins del període de la prescripció.
Article 7è.- Tipus de gravamen:
El tipus de gravamen a aplicar, queda fixat en un 3,50%.
Article 8è.- Quota:
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
Article 9è.- Meritament:
L’impost es merita el dia en que comença la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut
la corresponent llicència municipal o bé no s’hagi presentat la corresponent declaració responsable o
comunicació prèvia.
Article 10è.- Període impositiu:
1. És el d’execució de l’obra o sigui el període que va des del començament fins l’acabament de les
construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s’han de comunicar a
l’Administració municipal.
2. Es considerarà com a data de finalització de les obres:
a) La data d’acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la certificació de
final d’obra.
b) La data de termini de la llicència urbanística o d’obres.
c) La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització, o d’utilització efectiva de la
construcció, instal·lació o obra.
d) La data del desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència municipal.
3.

En el cas de desistiment de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part executada, en
la forma prevista en l’article següent:

4.

En el cas de que es reprenguin les obres a les que s’havia desistit o deixat caducar la llicència
municipal, s’haurà de procedir d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2 de l’article següent, per
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la part de construccions, obres i instal·lacions que restin per executar, amb l’aplicació del cost
actualitzat i el tipus de gravamen vigents en la nova data de meritació, que serà la de reinici de
les obres.
Article 11.è.- Règim de declaració, autoliquidació i ingrés:
1. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar una autoliquidació provisional, segons el model
establert per l’Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles per la liquidació
de l’impost així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o
s’hagi d’efectuar la construcció, obra o instal·lació, bé sigui amb la documentació per sol·licitar la
llicència , la declaració responsable o la comunicació prèvia, o independentment ,abans o dins el
mes de començades les obres.
3. La documentació per sol·licitar la llicència, declaració responsable o comunicació prèvia consisteix
en:
Per obres majors: projecte tècnic visat per Col·legi corresponent juntament amb el
pressupost d’execució material de l’obra, construcció o instal·lació.
Per obres menors i altres: memòria detallada de les obres a realitzar amb l’estat de
medicions, pressupost detallat i plànol.
Per obres sotmeses a declaració responsable o comunicació prèvia: Aquesta declaració o
comunicació.
4. Acabades les obres s’haurà de comunicar a l’Administració municipal junt amb l’autoliquidació
definitiva comprensiva de les construccions, instal·lacions i obres realment executades, que pot
coincidir o no amb la inicial.
Article 12è.- Comprovació i Investigació:
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en
la Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei
General Tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d’11 de setembre, pel que es
desenvolupa el règim sancionador tributari.
3. La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article
anterior, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració Tributària o la
presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.
Article 13è.- Remissió Normativa:
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que les desenvolupin i
complementin.
Article 14è.- Vigència:
Aquesta Ordenança entrarà en vigència des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.4
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 1r.- Fonament Legal:
A l’empara de l’article 106 en relació als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 al 19 i d’acord amb els articles 104 a 110 del Real
Decret Legislatiu 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 l’impost sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa
urbana.
Article 2è.- Fet imposable:
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
que es manifesti com a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos per a
qualsevol títol o sobre els que es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del
domini.
2. El títol a que fa referència l’apartat anterior podrà consistir, entre altres, en:
a)
b)
c)
d)
e)

Negoci jurídic “mortis causa”.
Declaració formal d’hereus “ab intestato”.
Negoci jurídic “inter vivos”, tant amb caràcter onerós com gratuït.
Alienació en subhasta pública.
Expropiació forçosa.

3. tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que la tinguin a efectes de
l’impost sobre Béns Immobles.
Article 3r.- No Subjecció:
No estarà subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la
consideració de rústecs a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
Article 4rt.- Subjecte passiu:
Tindran la consideració de subjectes passius de l’impost:
1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius
del domini.
a) A títol lucratiu, l’adquirent del terreny o la persona a favor de la que es constitueixi o
transmeti el corresponent dret real.
b) A títol onerós, el transmitent de terreny o la persona que constitueixi o transmeti el
corresponent dret real.
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Article 5è.- Exempcions Objectives:
Estan exemptes de l’impost els increments de valor que per llei es manifestin com a conseqüència dels
següents actes:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions
que, com a pagament de les aportacions, es facin als cònjuges i les transmissions que es facin als
cònjuges com a pagaments dels seus havers comuns.
b) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del
compliment de sentències en els supòsits de viduïtat, separació o divorci matrimonial.
d) Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de
les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol
altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris.
Així mateix estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de l‘habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors,
realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de
l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari.
Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el
contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior al dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis
dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests
efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
Article 6è.- Exempcions Subjectives:
Estan exempts de l’impost els increments de valor quan l’obligació de satisfer-lo recaigui en les següents
persones o ens:
a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya i les Ens Locals a la que pertanyi el municipi, així com els seus
respectius Organismes de caràcter administratiu.
b) El Municipi de la imposició i demés Ens Locals integrades o en que s’integri el Municipi i els seus
respectius Organismes Autònoms de caràcter administratiu.
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c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfic - docents.
d)

Les Entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Germandats constituïdes conforme
al que preveu la Llei 33/1984 de 2 d’agost.

e) Les persones o entitats a favor de les que s’hagi reconegut l’exempció per Tractats o Convenis
Internacionals.
f)

Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a les mateixes.

g) La Creu Roja Espanyola.
Article 7è.- Base Imposable:
1. La base imposable de l’impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana que es manifesti en el moment de la meritació i que s’hagi produït en un
període màxim de vint anys.
2. Per determinar l’import de l’increment s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la
meritació, el percentatge que li correspongui en funció del número d’anys en els s’hagués generat
l’esmentat increment.
Sobre l’increment del valor resultant del càlcul no es practicarà cap disminució ni per
contribucions especials, ni per a millores permanents ni per cap altre concepte.
3. El percentatge esmentat serà aquell que resulti del multiplicar el número d’anys pel percentatge
anual següent:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un
i cinc anys....................................................................................el 3,70 %.
b) Pels increments de valor generats en període fins a deu anys..........el 3,07 %.
c) Pels increments de valor generats en període fins a quinze anys......el 2,85 %.
d) Pels increments de valor generats en un període fins a vint anys.....el 2,74 %.
Aquest import resultant no podrà ser superior a l’increment real del valor experimentat pel terreny que es
tracti.
Article 8è.- Període de generació de l’increment de valor:
A efectes de determinar el període de temps en què es generi l’increment de valor es tindrà en
consideració únicament els anys sencers transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny, o
de la constitució o transmissió anterior d’un dret real de gaudi limitatiu de domini, i la producció del fet
imposable de l’impost, sense considerar les fraccions d’any.
En cap cas el període de generació de l’impost podrà serf inferior a un any.
Article 9è.- Valor del terreny en el moment de la meritació:
1. En la transmissió de la propietat del terreny, per qualsevol títol o negoci jurídic, es considerarà
com a valor del terreny aquell que tingui fixat a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
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En aquells supòsits de terrenys que en el moment de la meritació no tinguin fixat el corresponent
valor a efectes de l’impost sobre Béns Immobles, s’utilitzaran per la determinació del valor les
declaracions o documents presentats o dades consignades en llibres i registres comprovats
administrativament.
2. En la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per qualsevol títol, el
valor del terreny, en el moment de la meritació es calcularà:
1) Determinant la part de valor que el dret representa en el conjunt del bé immoble de que es
tracti. Per això, s’aplicaran les normes de valoració establertes a efectes de l’impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals.
2) Aplicant la proporció resultant al valor assignat al terreny en el moment del meritament, fixat
a efectes de l’impost sobre Béns immobles.
En els següents supòsits les normes de valoració esmentades seran:
a) El valor de la constitució d’un usdefruit temporal s’entendrà proporcional al valor del bé
immoble a raó del 2 % per cada període d’un any, sense que pugui sobrepassar del 70 %.
b) El valor de la constitució d’un usdefruit vitalici s’estimarà que és igual al 70 % del valor del bé
immoble quan l’usufructuari tingui menys de 20 anys. L’esmentat percentatge disminuirà a
raó de 1 % per cada any en que augmenti l’edat de l’usufructuari.
c) El valor d’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior
a trenta anys serà el 100 % del valor del bé immoble al considerar-se com a una transmissió
de la plena propietat del terreny subjecte a condició resolutòria.
d) El valor de la transmissió d’un dret d’usdefruit ja existent serà aquell que resulti d’aplicar les
normes a), b) o c) sobre el valor del bé immoble en el moment de la transmissió.
e) El valor de la transmissió del dret de nua propietat serà igual a la diferència en el valor del bé
immoble en el moment de la transmissió.
f)

El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75 % del valor del bé
immoble sobre el que es constitueixin les normes corresponents a la valoració els usdefruits
temporal o vitalicis.

g) El valor de la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudi limitatiu de domini
diferent dels enumerats ens els apartats a), b), c) i f) d’aquest apartat i del següent d’aquest
article, es considerarà que és el capital, preu o valor pactat al constituir-lo, si fos, igual o
superior del que resulti de la capitalització en l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva
renda anual i en supòsit de ser inferior, serà aquest últim.
3. El valor del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o el de realitzar la
construcció sota el seu sòl, sense suposar l’existència d’un dret real de superfície es calcularà
aplicant sobre la part dels valors dels béns immobles que representi, el mòdul de proporcionalitat
fixat en l’escriptura de transmissió o, si no n’hi ha, el que resulti d’establir la proporció entre la
superfície o volum de les plantes per construir en volada o en subsòl, i la superfície total o el
volum edificat quan s’hagin construït.
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4. El valor del terreny en els supòsits d’expropiació forçosa serà el que aquest representi en el
justipreu, sense que es tingui en consideració el valor del terreny a efectes de l’impost sobre Béns
Immobles.
Article 10è.- Quota tributària:
1. La quota de l’impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable, els següents tipus segons el
període de generació de l’increment de valor:
•
•
•
•

Període
Període
Període
Període

d’1 fins a 5 anys: 30,00%.
fins a 10 anys: 28,61%.
fins a 15 anys: 26,41%.
fins a 20 anys: 25,31%.

2. S’estableix una quota mínima de 30,00€.
Article 11è.- Bonificacions:
1. Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota de l’impost, en les transmissions lucratives per causa
de mort, a favor dels cònjuges/consorts, descendents i adoptats i ascendents i adoptants de primer i/o
segon grau, de consanguinitat i/o afinitat, els habitatges que siguin els habituals del difunts.
2. S’estableix un quota mínima de 30,00€.
Article 12è.- Meritament de l’impost:
1. L’impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, “inter vivos” o per
causa de mort, a la data de transmissió.
b) Quan el constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu de domini, a la data en
que es produeixi l’esmentada constitució o transmissió.
2. A tal efecte es considerarà com a data de la transmissió o constitució:
a) En els actes o contractes “inter vivos”, la de l’atorgament del domini públic i, quan es tracti de
documents privats, la de la seva incorporació 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 del causant.
3. En els actes o contractes que existeixi alguna condició serà qualificada, d’acord amb les normes
del Codi Civil.
En aquest supòsit:
a)
b)

Si la condició fos suspensiva, no es liquidarà l’impost fins que s’acompleixi.
Si la condició fos resolutòria s’exigirà l’impost sense perjudici de que quan la condició
s’acompleixi, es procedeixi a la seva devolució.
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Article 13è.- Drets de devolució:
1. Quan es declari o reconegui judicial o administrativament, per resolució ferma, haver tingut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinat de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el terreny, el contribuent tindrà dret a la
devolució de l’impost satisfet, sempre i quan aquest acte o contracte no li hagi produït efectes
lucratius i reclami la devolució en el termini de cinc anys, complerts des que la resolució va
quedar ferma. S’entén que existeix efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han de
realitzar les recíproques devolucions a que es refereix a l’article 1295 del Codi Civil. Tot i que
l’acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no hi haurà cap mena de
devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte de comú acord de les parts contractants, no procedirà la
devolució de l’impost satisfet i, es considerarà com un acte nou, subjecte a tributació. Aquest
comú acord s’estimarà efectiu en l’avinença en acte de conciliació i el simple desestimen a la
demanda.
Article 14è.- Obligacions dels subjectes passius:
1.

Els subjectes passius estaran obligats a presentar a l’Ajuntament una declaració segons el model
oficial que contindrà els elements de la relació tributària imprescindible per practicar la liquidació
que procedeixi.

2.

L’esmentada declaració haurà de ser presentada en els següents terminis a comptar del de la
data que es produeixi la meritació de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fina a un
any sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.

3.

L’esmentada declaració s’acompanyarà el document en que hi consti els actes o contractes que
originin la imposició.

Article 15è.- Obligacions dels altres interessats:
Estaran igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis que els subjectes passius.
a) En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic “inter vivos”,
serà el donant o la persona que constitueix o transmeti el dret real.
b) En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol onerós, serà l’adquirien o la persona a favor de qui es constitueixi
o transmeti el dret real.
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Article 16è.- Règim d’autoliquidació de l’impost:
1.

Els subjectes passius hauran d’autoliquidar per si mateixos l’impost d’acord amb el model
establert per l’Ajuntament.

2.

Cada declaració – liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d’ingressar-se en la
tresoreria municipal en els terminis establerts a l’article 15.

3.

L’autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional, a
compte, sotmesa a la corresponent comprovació de que s’ha efectuat mitjançant l’aplicació
correcta de les normes reguladores de l’impost. Aquesta liquidació esdevindrà definitiva d’acord
amb el que està establert legalment.

Article 17è.- Obligacions dels notaris:
Els notaris estaran obligats a trametre a l’Ajuntament, durant la primera quinzena de cada trimestre, la
relació o un índex comprensiu de tots els documents autoritzats per ells durant el trimestre anterior, en el
que es continguin els fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable
de l’impost, exceptuant els actes d’última voluntat.
Així mateix estaran obligats a trametre, en el mateix termini, la relació dels documents privats que els hi
siguin presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que disposa aquest article s’entén sense
perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.
Article 18è.- Deure General de Col·laboració:
Les Administracions Tributàries de l’Estat, de la Generalitat i d’altres Ens Locals, tenen el deure de
col·laborar en la gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost, d’acord amb el que estableix l’article 8 del
Text Refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. A tal efecte l’Administració
Tributària competent per a la liquidació dels Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, Successions i Donacions, facilitaran periòdicament la informació necessària de tots els actes
que posin de manifest la realització del fet imposable en el terme municipal.
Article 19è.- Inspecció i Recaptació:
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària i
en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades pel seu desenvolupament i en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 20è.- Infraccions i Sancions:
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les
sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària
i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
Fins el moment en que es fixin els valors cadastrals d’acord amb els criteris i procediments previstos en el
Text Refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el valor dels terrenys a
efectes d’aquest impost, serà aquell que tinguin assignat a 31 de desembre de 1989.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 30 de desembre de 2017.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.5
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1r.- Normativa aplicable:
L’Impost sobre Activitats Econòmiques es regirà en aquest municipi:
a)

per les normes reguladores d’aquest impost contingudes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

b)

per les Tarifes i Instrucció de l’Impost, aprovades per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de
setembre, i Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost.

c)

per la present ordenança fiscal.

Article 2n.- Naturalesa i fet imposable:
1.

L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet
imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d’activitats empresarials, professionals
o artístiques, tant si s’exerceixen en un local determinat com si no, i es trobin o no especificades a
les Tarifes de l’impost.

2.

Als efectes d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les de ramaderia independent, les
mineres, industrials, comercials i de serveis. Així doncs, no tenen aquesta consideració les activitats
agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres i, per tant, no constitueixen fet
imposable de l’impost.

3.

Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan
suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d’un d’ambdós,
amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

4.

El contingut de les activitats gravades es defineix en les tarifes de l’impost.

Article 3r.- No subjecció:
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents:
a)

l'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats com
a tal immobilitzat amb més de dos anys d'antelació respecte de la data de la transmissió, i la venda de
béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi utilitzat durant igual període de temps.

b)

la venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis professionals.

c)

l'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornamentació de l'establiment.
Contràriament, estaran subjectes a l'impost les exposicions d'articles per a regalar als clients.

d)

quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllats.
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Article 4rt.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de l'impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article
35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional (estatal) qualsevol de les
activitats que originen el fet imposable.
Article 5è.- Exempcions:
1.

Estaran exempts d’aquest 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 de caràcter anàleg de 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 en què es dugui a terme l’activitat. No es considerarà
que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:
1.

quan l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, condició que concorre en
els casos de:
a)
b)
c)
d)

2.

quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el municipi
activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
a)
b)
c)
d)

c)

fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
transformació de societats.
canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui
una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat.
successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars vinculats a l’anterior titular
per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.

quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava exercint.
quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja s’estava
realitzant.
quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat
per la qual ja s’estava tributant.

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
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 €.
quant als contribuents per l’Impost sobre la Renda de No Residents, l’exempció només afectarà
als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net
de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

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 i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus
costejats 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, mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si
faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o
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internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers
dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta 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.
f)

Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les
activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers
dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta 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 als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.

2.

Els subjectes passius a què es refereixen les lletres a), d), g) i h) de l’apartat 1 anterior no estaran
obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

3.

El Ministre d’Hisenda establirà en quins supòsits l’aplicació de l’exempció prevista en el paràgraf c) de
l’apartat 1 anterior exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària en la qual es faci constar que es compleixen els requisits establerts per a l’aplicació de
l’exempció. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.

4.

Els subjectes passius que hagin aplicat l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 anterior
presentaran la comunicació, en el seu cas, l’any següent al posterior al d’inici de la seva activitat.
A aquests efectes, el Ministre d’Hisenda establirà el contingut, el termini i la forma de presentació
de l’esmentada comunicació, així com els supòsits en què s’haurà de presentar per via telemàtica.

5.

Quant a les variacions que puguin afectar l’exempció prevista al paràgraf c) de l’apartat 1 anterior,
s’estarà a allò previst en l’article 82 del Text Refós 2/2004, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

6.

Les exempcions previstes als paràgrafs b), e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article tindran caràcter pregat i
es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

Article 6è.- Bonificacions i reduccions:
1.

A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota les cooperatives, llurs unions,
federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.

2.

Els qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50 % de la
quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà un cop transcorreguts cinc
anys des de la finalització de l’exempció prevista a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article anterior.

3.

A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els
locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres
mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència
urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el
local.
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4.

A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan es
duguin a terme obres a les vies públiques que tinguin una durada superior als tres mesos i afectin
els locals en què es realitzin activitats classificades a la quota municipal de l’impost, es concediran
les següents reduccions màximes de la quota corresponent, atenent al grau d’afecció dels locals per
les esmentades obres:
a)
b)
c)

obres de durada d’entre 3 i 6 mesos... ..................... fins el 40%
obres de durada d’entre 6 i 9 mesos ................ del 40% al 60%
obres de durada d’entre 9 mesos i 1 any ......... del 60% al 80%

Quan les obres tinguin una durada superior a 1 any, tindran les corresponents bonificacions en la
quota de l’exercici següent.
Article 7è.- Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions:
1.

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 5è i 6è d’aquesta
ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar juntament amb la declaració d’alta en l’impost a
l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa.

2.

Les reduccions regulades als apartats 3 i 4 de l’article 6è. es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels
contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el
reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.

Article 8è.- Quota tributària:
La quota tributària serà el resultat d'aplicar a les tarifes de l’impost els coeficients de ponderació i situació
regulats als articles 9è. i 10è. de la present ordenança, així com els beneficis fiscals regulats a l’article 6è.
anterior.
Article 9è.- Coeficient de ponderació:
D’acord amb allò que preveu l’article 86 del Text Refós 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals
fixades en les tarifes de l’impost s’hi aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de
l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (€)
Des d’1.000.000,00 fins 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

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

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el
corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb allò
previst a l’article 86 del Text Refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Article 10è.- Coeficients de situació:
1.

Als efectes del que preveu l’article 87 del Text Refós 2/2004, de 5 de març, el territori municipal es
zonifica i classifica en 3 categories fiscals:
a)
b)
c)

2.

categoria 1a: l’Avinguda Girona del nucli de Sant Gregori i polígons industrials.
categoria 2a: la resta de carrers i trams no inclosos a la categoria anterior, llevat dels inclosos en la
categoria 3ª.
Categoria 3ª: les zones incloses en el poble de Constantins i la zona del poble de Sant Medir,
compresa entre el nucli urbà d’aquests poble i els límits amb el terme de Sarrià de Dalt i Palol de
Revardit.

Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació assenyalat a l’article 9è
d’aquesta ordenança, i d’acord amb la categoria fiscal de la zona on radica físicament el local en què es
realitza l’activitat econòmica, s’estableix la següent taula de coeficients:
Categoria fiscal de la zona
Coeficient de situació

1ª categoria
2,21

2ª categoria
2,11

3ª categoria
2,02

Article 11è.- Període impositiu i acreditament:
1.

El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat quan es tracta de declaracions d’alta; en aquest
cas, comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins el final de l’any natural.

2.

L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat quan, en els
casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, supòsit
en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per
finalitzar l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat.

3.

També, en el cas de baixa per cessament de l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres
naturals, exclòs aquell en què es produeixi el cessament. A tal fi, els subjectes passius podran sol·licitar
la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagués exercit
l’activitat.

Article 12è.- Gestió:
1.

L'impost es gestiona a partir de la matrícula. La matrícula es formarà anualment per a cada terme
municipal i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius,
quotes mínimes i, en el seu cas, del recàrrec provincial. La matrícula estarà a disposició del públic als
respectius Ajuntaments.

2.

Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals d'alta i
manifestar-hi tots els elements necessaris per a la seva inclusió a la matrícula en els termes de l'article
91.1 del Text Refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i dins del termini
que reglamentàriament s'estableixi. A continuació, l'Administració competent practicarà la liquidació
corresponent i la notificarà al subjecte passiu, que haurà d'efectuar l'ingrés que procedeixi.

3.

Així mateix, els subjectes passius estaran 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 de
la tributació per aquest impost i formalitzar-les en els termes i terminis que reglamentàriament
s'estableixin.
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4.

En particular, els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció prevista a l’article 85 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 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
aquesta variació suposi la modificació de l’aplicació o no de l’exempció prevista a l’article 82.1.c. del Text
Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals o una modificació en el tram a considerar a
efectes de l’aplicació del coeficient de ponderació.

5.

La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de les actuacions
d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions, es consideraran acte administratiu i
comportaran la modificació del cens. Qualsevol modificació de la Matrícula que es refereixi a dades
obrants en els censos requerirà, inexcusablement, l'alteració prèvia dels censos en el mateix sentit.

6.

Aquest impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació, en els termes que reglamentàriament
s'estableixin.

7.

La formació de la Matrícula de l'impost es durà a terme per part de l'Administració Tributària de l'Estat.
En tot cas, la qualificació de les activitats econòmiques, així com la determinació de les quotes
corresponents, es durà a terme, igualment, per l'Administració Tributària de l'Estat, i el coneixement de
les reclamacions que s'interposin contra els actes de qualificació d'activitats i determinació de quotes
correspondrà als Tribunals Econòmico-Administratius de l'Estat.

8.

La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost
es durà a terme per part de l'Ajuntament i comprendrà les funcions de concessió i denegació
d'exempcions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió
dels instruments de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució
dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra tals
actes i actuacions per a la informació i assistència del contribuent referides a les matèries compreses en
aquest paràgraf.

9.

La inspecció d'aquest impost es durà a terme, en tot cas, per part dels òrgans competents de
l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici de les fórmules de col·laboració que s'estableixin amb
els Ajuntaments i, en el seu cas, amb les Diputacions Provincials, Cabildos o Consejos insulares, d'acord
amb els mateixos.

Article 13è.- Infraccions i sancions:
Es procedirà segons allò que preveu la Llei General Tributària, les normes que regeixen, complementen i
desenvolupen el present impost i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Tributària.
Article 14è.- Remissió normativa:
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicaran les normes que regulen el
present impost, l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i
les disposicions que les desenvolupen i complementen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
L’exempció prevista a l’article 5è.1.b) només serà d’aplicació als subjectes passius que iniciïn l’exercici de
l’activitat a partir de l’1 de gener del 2003.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA:
Els subjectes passius als quals se’ls estiguin aplicant les bonificacions en la quota per inici d’activitat
anteriorment regulades a la nota comú 2a. a la secció primera i a la nota comú 1a. a la secció segona de les
tarifes aprovades per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, continuaran gaudint aquestes
bonificacions fins a la finalització del corresponent període d’aplicació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA:
A les activitats iniciades l’any 2002, i als sols efectes de l’exercici 2003, els serà d’aplicació el menor dels
coeficients previstos al quadre recollit a l’article 9è. de la present ordenança fiscal.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 21 d’Octubre de 2014 i definitivament el 15 de
desembre de 2014, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2015 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1
TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA
D’URBANISME

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 què es disposa en
els articles 15 al 27 i el 57 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències
urbanístiques, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
Article 2.- Fet imposable:
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació
necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat
comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa
urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles
84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i els articles 187
i 187 bis del TRLU.
2.-No estan subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin
en l’interior dels habitatges.
Article 3r.- Subjecte passiu:
1.-Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors, o, si s’escau,
arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres.
2.-en tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les
obres.
Article 4rt.- Responsables:
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.
2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Base imposable:
1.-Constitueix la base imposable de la taxa:
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a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta i modificació
d’estructures o aspecte exterior de les edificacions existents.
b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització dels
edificis i de la modificació del seu ús.
c) El valor que tinguin determinats els terrenys i les construccions a l’efecte de l’Impost sobre Béns
Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.
2.-Del cost que s’assenyala en les lletres a), i b) del número anterior se n’exclou el que correspon a la
maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
Article 6è.- Quota tributària:
1.-La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
a) 0’2 %, en el supòsit 1.a) de l’article anterior.
b) 0’2 % en el supòsit 1.b) de l’article anterior,
c) 0’2 %, en les parcel·lacions urbanes.
d) 6,40 € per m2 de cartell en el supòsit 1.d) de l’article anterior.
2.-En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que
s’hauràn de liquidar seràn el 25 % de les que s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat
municipal s’hagués iniciat efectivament.
3.- En cas que el sol·licitant formuli pròrroga de la llicència, la quota que s’haurà de liquidar serà del 25%
de les que s’assenyalen a l’apartat 1 anterior.
4.- La quota mínima aplicable serà de 20,40€.
Article 7è.- Exempcions i bonificacions:
Gaudiran d’exempció en la quota de la taxa:
1. Aquelles obres o instal·lacions d’obres amb l’objecte exclusiu del qual sigui l’embelliment de
façanes.
2. Gaudiran d’una bonificació del 90% a la quota de la taxa, les unitats familiars amb una persona
amb discapacitat, per la part d’adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de l’habitatge
habitual (inclosa la instal·lació d’ascensor). L’acompliment d’aquest requisit es justificarà amb un
informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo en la sol·licitud
Article 8è.- Acreditament:
1.-La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la
sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.
2.-Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en qüestió és
autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
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3.-Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la llicència
sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.
Article 9è.- Declaració:
1.-Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, prèviament, la sol·licitud
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una
especificació detallada de la naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on s’hi faci constar l’import
estimat de l’obra, l’amidament i el destí de l’edifici.
2.-Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la formulació d’un
projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que
s’han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments,
dels materials que s’han d’utilitzar i , en general, de les característiques de l’obra o acte les dades de les
quals permetin comprovar el seu cost.
3.-Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s’ampliava el projecte caldrà
notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s’escau, plànols i
memòries de la modificació o ampliació.
Article 10è.- Liquidació i ingrés:
1.-Quan es tracti de les obres i els atès a què es refereix l’article 5è. 1.a) ,b) i d):
a)Una vegada concedida la llicència urbanística, o rebuda i revisada la comunicació prèvia,
s’efectuarà la liquidació provisional sobre la base que ha declarat el sol·licitant.
b)L’administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres
s’hagin
acabat, i la superfície dels cartells instal·lats i, a la vista del resultat d’aquesta
comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s’escaigui, deduint, si és procedent, el que es
va ingressar en provisional.
2.-En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació provisional que es
realitzi, amb la corresponent sol·licitud, tindrà caràcter definitiu, un cop concedida la llicència, llevat que
el valor que es determina en l’Impost sobre Béns Immobles no tingui aquest caràcter.
3.-Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix el contribuent
per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 11è.- Infraccions i sancions:
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.
Article 12è. VIGÈNCIA:
Aquesta Ordenança entrarà en vigència des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIO I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS, DELS ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES

Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que disposen els
articles 15 a 27 del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i a l’empara del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés d’adequació de les activitats
amb incidència ambiental i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 50/2005, de 29 de
març i la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats
recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost aquest
Ajuntament estableix les taxes per la tramitació municipal: de les autoritzacions ambientals, de les
llicències ambientals, de les comunicacions prèvies dels annexos III, de la comunicació prèvia de les
activitats innòcues excloses d’aquesta llei però emparades pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per
la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 179/1995, de 13
de juny pel que s’aprova al reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals de Catalunya i Reial
Decret 1/1990, de 12 de juliol i de les llicència municipals i comunicacions prèvies a què estan subjectes
els espectacles públics i les activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel
decret 112/2010, de 31 d’agost ; que s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò que preveu l’article 58 del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per part de
l’Ajuntament de:
Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la Llei
20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de
Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l’annex I.
Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals, de les que,
inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin activitats de
les incloses als annexos II de la Llei 20/2009.
Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què resten sotmeses
les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les comunicacions d’activitats innòcues
d’acord amb el decret Legislatiu 2/2003, Decret 179/1995, i Real Decret 1/1990.
Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i llicències municipals a
què resten sotmeses els espectacles públics i activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009,
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu
reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost.
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Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats
compreses en els apartats anteriors.
Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, de
conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005.
Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
Adequació ambiental d’activitat.
Canvi de titularitat.
Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials).
Control ambiental periòdic
Control ambiental inicial activitats annex II i IV.
Legalització espectacles públics i activitats recreatives ( llicència municipal i règim de
comunicació)
8. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, certificats o
altres tràmits relacionats amb l’activitat.

Article 3r.- Obligació de contribuir
1.- L’ obligació de contribuir naixerà en el moment que es formuli la sol·licitud de la llicència o d’efectuarse la comunicació prèvia, o cas, que aquella no es sol·liciti o la comunicació no s’efectuï, en el moment
que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat al subjecte passiu.
1. El règim general és el d’autoliquidació.
2. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia s’hauran de formular abans de l’obertura i
posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.
3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada, de cap manera, per la
denegació de la llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació de
les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada
atorgada la llicència.
Article 4t.- Subjecte passiu i responsables:
1.- Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o que resultin
beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització ambiental, llicència ambiental o
comunicació prèvia.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als articles 41 i 43.
4.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho seran els titulars
de l’activitat.
5.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència ambiental, o sense
haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física
o jurídica que desenvolupi l’activitat.
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Article 5è.- No subjeccions:
-

Ús del local com a habitatge.
Aquelles activitats que legalment no s’ hagin de proveir de la corresponent llicència.

Article 6è.- Exempcions i bonificacions:
a) Exempcions
En tot cas s’estarà a allò que disposen els articles 24 del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la normativa de règim municipal
aplicable.
Específicament quedaran exempts d’ aquesta taxa:

a) Supòsits generals
-

L’Estat, CCAA, Província i Municipi per a la realització de les funcions públiques que
els són encomanades.

-

L’Església i altres associacions religioses en relació amb els locals destinats al culte, o
activitats de tipus social, cultural, etc..., sense afany de guany. Però no quan el local
es destini a una finalitat lucrativa.

-

Les entitats benèfiques, culturals i totes aquelles que han estat constituïdes partint
d'un fi no lucratiu, en relació amb els locals que utilitzen per a desenvolupar les
activitats que els són pròpies.

b) Supòsits en trasllats
-

Els trasllats motivats amb motiu d’ obres de reforma al local actual. L’exempció
abastarà també a la reobertura del local primitiu un cop acabades les obres.
Els trasllats determinats per enfonsament, incendi i causes anàlogues. L’exempció
abastarà també a la reobertura del local primitiu un cop reparat o reconstruït.

-

Els trasllats determinats per enderroc forçós, expropiació urbanística i, en general,
tots aquells derivats del compliment de la normativa legal.

-

És condició comuna a aquestes tres últimes exempcions que tant al local objecte del
trasllat com al local nou, objecte de reobertura, s’ hi desenvolupi la mateixa activitat
que es portava a terme.

c) Supòsits en traspassos
-

Els traspassos de persona física a qualsevol entitat de l’article 33 i 35.4 de la LGT i a
la inversa (essent l’esmentada persona física un dels coparticipants en l’entitat).
De persona física a persona jurídica i a la inversa (essent l’esmentada persona física
un dels socis de la societat).
Transformació social (per reducció o ampliació de capital).
Fusió i absorció de societats.
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b) Bonificacions

Canvi de denominació social.

a) Es bonificarà un 75% l’obertura de noves activitats innòcues amb superfície màxima de 150 m2
sempre que el titular d’aquestes sigui una persona física (s’exclouen per tant persones jurídiques i
entitats de l’article 35-4 de la LGT). Igualment es bonificarà amb un 75% el trasllat de les
mateixes activitats innòcues
b) Es bonificarà un 70% la taxa per llicència d’activitat en el supòsit de canvi de titularitat entre
cònjuges, ascendents, descendents i entre germans.
c) Es bonificarà fins a un 30% la taxa per llicència d’activitat (obertura, trasllat ...), quan s’incorpori
estalvi energètic i/o utilització d’energies alternatives a l’activitat. Es gaudirà de la mateixa
bonificació en el cas que l’establiment disposi d’un Pla de producció neta o d’ecoeficiència, és a dir
d’un pla d’eficiència en l’ús dels recursos, el qual orienta la reducció progressiva del consum de
matèries primeres no renovables i l’energia, el desenvolupament de procediments ecològicament i
econòmicament eficients, la minimització de la contaminació de l’aigua, el sòl i l’aire, i
l’optimització de la prevenció dels riscs.
d) Es bonificarà fins a un 10% les empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i
ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS).
e) En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta de totes.
Caldrà sol·licitud expressa a l’Ajuntament i es resoldrà l’expedient per Decret d’Alcaldia, previ informe
tècnic comprovador.
Article 7è.- Quota tributària:
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
1.- Quota tributària de les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental corresponent a les
activitats enumerades en l’annex I i al règim de llicència ambiental de les incloses a l’annex II de la Llei
20/2009 es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les següents tarifes (incloses les
activitats provisionals).
ANNEX I - ANNEX II de la Llei 20/2009
Superfície
Import
Fins a 50 m2
Mes de 50 a 100m2
Mes de 100 a 200m2
Mes de 200 a 500m2
Mes de 500 a 1000m2
Més de 1000m2
Els primers 1000m2
Per cada m2 d’excés de 1000m2

596,90
895,35
1.074,35
1.313,10
1.909,90
1.909,90
1,58€/m2

2.- Quota tributària de les activitats subjectes al règim de llicència d’espectacles i activitats recreatives
corresponent a les activitats enumerades en l’annex IV de la Llei 20/2009 es determinarà segons la
superfície i aforament de l’establiment aplicant les següents tarifes (incloses les activitats provisionals), no
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inclou les visites de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis ni certificats ambientals
de comprovació de mesures acústiques.
ANNEX IV de la Llei 20/2009 – LLIC.ESPECTACLES I ACT.RECREATIVES
Bars musicals, discoteques, sales de ball i resta activitats annex IV
Superfície
Import
Fins a 250 m2
5.156,05
Superior a 250m2
6.445,10

ANNEX IV de la Llei 20/2009 – LLIC.ESPECTACLES I ACT.RECREATIVES
Establiments de restauració
Aforament
Import
Superior a 150 persones
1.454,30
3.- Quota tributària de les activitats subjectes al règim de llicència ambiental o llicència d’espectacles i
activitats recreatives, corresponents a les activitats enumerades a l’annex II i IV de la Llei 20/2009 així
com les qualificades com a innòcues es determinarà aplicant les següents tarifes( incloses les activitats
provisionals), no inclou les visites de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis ni
certificats ambiental de comprovació de mesures acústiques.
ANNEX III de la Llei 20/2009 i ACTIV. INNÒCUES – COMUNICACIÓ PRÈVIA
Superfície
Import
Fins a 50 m2
178,90
Mes de 50 a 100m2
334,25
Mes de 100 a 200m2
417,80
Mes de 200 a 500m2
596,90
Mes de 500 a 1000m2
1.074,35
Més de 1000m2
Els primers 1000m2
1.074,35
Per cada m2 d’excés de 1000m2
1,58€/m2

ANNEX IV de la Llei 20/2009 – LLIC.ESPECTACLES I ACT.RECREATIVES
Activitats previstes article 124, Decret 112/2010, de 31 d’agost
1.208,45
Activitats de restauració amb aforament inferior a 150 persones:
1.208,45
Bars, restaurant-bar, restaurant, etc...

4.- La quota tributària per transmissió llicència preexistent o canvi de titular d’una activitat serà la
següent:
TRANSMISSIÓ LLICÈNCIA - CANVI DE TITULAR
Transmissió llicència o canvi de titular, sempre que no requereixi
nova llicència
Si la transmissió o canvi de titular entre cònjugues, descendents,
ascendents i/o entre germans

102,00

51,00€
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5.- Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés de la primera autorització, llicència
o permís.
6.- Les ampliacions d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés de la primera autorització,
llicència o permís però considerant-se únicament la superfície imputable a l’activitat nova.
7.- Les ampliacions de locals o establiments sense canvi o ampliació de l’activitat tributaran con si es
tractés de la primera autorització, llicència o permís però considerant-se únicament la superfície ampliada.
8.- L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la normativa vigent tributaran com
les activitats autoritzades per l’Ajuntament d’acord amb les classificacions de la Llei 20/2009 aplicant un
50% de la quota que pertoqui.
9.- La revisió i controls d’autoritzacions, llicències i permisos ambientals tributaran com les activitats
autoritzades per l’Ajuntament d’acord amb les classificacions de la Llei 20/2009 aplicant els següents
percentatges:
REVISIONS I CONTROLS D’ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE
Autorització ambiental
25% de la tarifa art.8.1
Llicències ambientals, llicències d’espectacles i
50% de la tarifa art. 8.1, 8.2 o 8.3
activitats recreatives
segons pertoqui
10.- Controls periòdics de les activitats. La inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per
comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència tributarà de la
següent manera:
CONTROLS PERÍÒDICS D’ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE
Autorització ambiental
25% de la tarifa art.7.1
Llicències ambientals, llicències d’espectacles i
50% de la tarifa art. 7.1, 7.2 o 7.3
activitats recreatives
segons pertoqui
11.- Altres actuacions relacionades amb les activitats:
CONCEPTE
Informe de consulta prèvia a l’inici activitat sense visita
Informe de consulta prèvia a l’inici activitat amb visita
Informes d’assistència, canvis no substancials, explotacions
ramaderes extensives i/o ecològiques (CCPAE)
Sonometries nocturnes
Sonometries diürnes
Segones i successives comprovacions (annex II i III)
Segones i successives comprovacions (innòcues)
Certificats
Informe tècnic de prevenció d’incendis en l’àmbit d’activitats
Activitats temporals (circ,etc.)

96,90
232,25
96,90
264,20
178,60
83,60
38,20
255,00
250,00

12.- Per la tramitació dels permisos d’abocaments d’aigües residuals, la quota per la tramitació de
l’expedient administratiu amb informe tècnic serà de 47,70€.
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13.- Per la tramitació de llicències d’instal·lació de dipòsits de GLP, la quota per la tramitació de
l’expedient administratiu amb informe tècnic serà de 47,70€
14.- Per l’homologació dels Plans d’autoprotecció (PAU) de les instal·lacions, centres, establiments o
dependències d’interès per a la protecció civil (Decret 82/2010, de 29 de juny) la quota tributària per la
tramitació de l’expedient administratiu amb informe tècnic serà de 204,00€
Article 8è.- Normes de gestió
1.- El règim d’ingrés amb caràcter general serà el de l’autoliquidació. Correspondrà a l’Alcalde o òrgan en
qui delegui, concretar els aspectes formals i procedimentals relacionats amb l’esmentada autoliquidació.
2.- En el cas d’obertura/règim de comunicació prèvia temporal per un període inferior a sis mesos, la
quota serà el 50% de la corresponent a primera obertura.
3.- Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència, els interessats podran desistir de la seva
petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari quedarà reduït al 50% del que li correspondria si
s’hagués concedit la llicència
Si en el moment del desistiment encara no s’hagués iniciat la tramitació de l’expedient, no es meritarà cap
quantitat.
Si el desistiment en canvi, és un cop ja s’ha atorgat la llicència, no es procedirà a la devolució de la
quantitat ingressada.
4.- En el cas de denegació de la llicència, la quota serà del 25% de la que li correspondria si s’hagués
concedit la llicència.
5.- El pagament de la llicència d’activitat no suposarà mai per si mateix la legalització de l’exercici de
l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de la llicència i al compliment de totes les
condicions i requisits tècnics que l’Administració imposi.
6.- La concessió de la llicència d’activitats no suposarà obtenir automàticament la llicència d’obres, per a
la qual s’haurà d’iniciar el tràmit que correspongui.
7.- No es tramitarà cap projecte ambiental sense el corresponent informe urbanístic favorable i que s’hagi
emès amb una vigència inferior a sis mesos, quan aquest sigui preceptiu.
8.- Les llicències d’activitats s’atorguen sense perjudici dels drets de tercers.
9.- Amb caràcter previ a la concessió de la llicència caldrà acreditar l’alta censal de l’activitat econòmica a
l’Agència Tributària que quedarà incorporada a l’expedient.
Article 9è.- Infraccions i sancions tributàries:
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei general tributària.
Diligència de modificació
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La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 26 d'octubre de 2015 i definitivament
el 17 de desembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.3
REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

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 què es disposa en
els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques,
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de
l’esmentat Text Refós.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són:
assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació
d’aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes
i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o
s’autoritzin a instància de part.
Article 3r.- Subjecte passiu:
Són subjectes passius contribuents el/s sol·licitant/s de la concessió de l’autorització o de la realització del
servei, i si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4rt.- Responsables:
4.1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.
4.2.-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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions i bonificacions:
5.1.- Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per
compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
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5.2.- Bonificacions:
a) Una vegada finalitzat el termini de vigència de les concessions funeràries, podrà el titular del
dret caducat o els seus hereus renovar el dret funerari sobre la mateixa sepultura i per igual
termini que el dret finalitzat, gaudint d’una bonificació del 90% de l’import d’aquesta taxa.
Article 6è.- Quota tributària:
6.1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació del següent quadre de tarifes:
CONCEPTE
A) Adquisició de nínxols nous:
- Concessió 50 anys. Planta baixa
- Concessió 50 anys. Planta del mig
- Concessió 50 anys. Planta de dalt
- Concessió 10 anys. Planta baixa
- Concessió 10 anys. Planta del mig
- Concessió 10 anys. Planta de dalt
B) Adquisició de nínxols usats:
- 60% de l'import d'un d'igual posició
C) Adquisició de columbaris:
- Concessió columbari a 50 anys
- Concessió columbari a 10 anys
D) Col·locació de làpides, rexes i guarniments:
- Amb servei de paleta
- Per cada làpida en nínxol o sepultura
- Per col.locació de guarniments, jardineres, marcs, etc.
- Sense servei de paleta
- Per cada làpida en nínixol o sepultura
- Per col·locació de guarniments, jardineres, marcs, etc.
E) Registre de permutes i transmissions:
- Inscripció en els registres municipals de cada permuta que es concedeixi, de sepultures o
nínxols dins el cementiri
- Per cada inscripció en els registres municipals de les concessions de tota mena de
sepulcres o nínxols, a títol d'herència
F) Inhumacions:
- En sepultura o nínxol. De cadàvers
- En sepultura o nínxol. De restes
- De columbari
G) Exhumacions:
- De sepultura de cadàvers
- De sepultura de restes
H) Moviment de làpides i tapes:
- En nínxols o sepultures
I) Conservació i neteja
- Cementiri Sant Gregori. €/any/nínxol
- Cementiri Taialà. €/any/nínxol
- Cementiri Constantins. €/any/nínxol
- Columbaris (€/any/columbari)
J) Altres:
- Expedició de títol

2020

633,80
783,00
697,20
155,40
155,40
155,40

372,75
155,40

73,60
67,45
12,40
6,20
15,00
15,00
92,00
92,00
51,00
92,00
92,00
25,00
10,50
10,50
10,50
8,20
14,55
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Article 7è.- Acreditament:
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a
gravamen, i s’entendrà , a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés:
8.1.-Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol·licitud de permís
per al construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i la memòria corresponents,
autoritzats per un facultatiu competent.
8.2.-Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s’hagi
realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9è.- Infraccions i sancions:
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 26 d'octubre de 2015 i definitivament
el 17 de desembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r.-Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el què es disposa en
els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 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 Text
Refós.
Article 2n.- Fet imposable:
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a. L’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a verificar si es donen les condicions
necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b. La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la
xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses que tinguin la condició
de solar o de terreny.
Article 3r.- Subjecte passiu:
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el
titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article, els ocupants o usufructuaris de
les finques del terme municipal beneficiàries d’aquests serveis qualsevol que sigui el seu títol: propietaris,
usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot el precari.
2.- En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substituït de l’ocupant o usuari dels habitatges o
locals el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir si s’escau, les quotes que s’ha satisfet sobre
els beneficiaris respectius del servei.
Article 4rt.- 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.
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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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Quota Tributària:
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s’exigirà una sola vegada, i consistirà en la quantitat fixa de:
-

Per cada connexió a la xarxa i habitatge en zona urbana: 91,85€.
Per cada connexió al col·lector i habitatges en zona de disseminats: 382,55€.

La quota tributària que s’exigirà per la prestació dels serveis de manteniment del clavegueram i depuració
serà de:
a) Habitatges connectats al servei municipal d’aigües: 0,1312€/m3 facturat en el consum d’aigua.
b) Habitatges no connectats al servei municipal d’aigües: 19,10€/any/habitatge.
Article 6è.- Beneficis fiscals:
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica, previ informe favorable dels Serveis Socials, es podran aplicar reduccions o bonificacions en
atenció a circumstàncies familiars temporals.
Article 7è.- Acreditament:
1.- La xarxa 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 de 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 fluvials, 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 distancia entre la xarxa i la finca no passi dels cents
metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn las presa a la xarxa.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés:
1.- Els subjectes passiu substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i 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. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a
partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació
d’aquestes declaracions d’alta i de baixa.
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Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
2.- Les quotes s’exigiran anualment conjuntament amb la taxa per recollida d’escombraries.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 21 d’octubre de 2013 i definitivament el 13 de
desembre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2014 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, desembre de 2013.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.5
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
En l’ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el què
disposa en els articles 15 a 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida
d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al què disposa
l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
Article 2n.- Fet Imposable:
2.1.-Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida domiciliària d’escombraries i
residus sòlids urbans d’habitatges, allotjament i locals o establiment on s’hi efectuïn activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2.2.-A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les
deixalles alimentàries o els detritus que procedeixin 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 higièniques, profilàctiques o de seguretat.
2.3.-No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis
següents:
a) recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d’indústries,
hospitals i laboratoris.
b) recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) recollida de runes d’obres.
Article 3r.- Subjectes passius:
3.1.-Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals 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.
3.2.-Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de l’habitatge o local,
el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del
servei.
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3.3.-Els titulars d’activitats empresarials que generin residus i pretenguin desconnectar-se del servei,
estaran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat, la
recollida i tractament dels residus que produeixi l’activitat corresponent.
És requisit indispensable que aquest gestor, en la seva tasca, compleixi amb tots els requisits que imposa
la normativa vigent.
L’acreditament s’haurà d’efectuar com a màxim fins el 31 de gener de l’exercici de meritament. En el cas
que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el
titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials, s’acull al sistema de recollida i tractament
que té establert la corporació, i per tant, tindrà la consideració de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
En els supòsits de desconnexió legalment efectuada, es satisfarà la quantitat establerta a l’article 6, Quota
Tributària, apartat 2.G.
Article 4rt.- Responsables:
4.1.-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.
4.2.-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 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions:
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal,
que estiguin en el Padró de Beneficències com a pobres de solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals
inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.
Article 6è.- Quota tributària:
6.1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció
de la naturalesa i el destí dels immobles.
6.2.- A Aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
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CONCEPTE

QUOTA 2020

A) HABITATGES
- Habitatges plurifamiliars, dels nuclis urbans o zones properes als punts de recollida

146,25

- Habitatges unifamiliars, dels nuclis urbans o zones properes als punts de recollida

153,90

- Cases de pagès situades en zones més llunyanes

86,15

- Habitatges de les zones urbanes ocupats únicament per persones jubilades

86,15

- Cases de pagès habitades únicament per persones jubilades

0,00

B) ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ
- Supermercats, economats, magatzems, cooperatives, peixateries, carnisseries i semblants

223,30

C) ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
- Restaurants, cafeteries, bars, whisqueries, pubs, tavernes

223,30

D) ALTRES LOCALS INDUSTRIALS O MERCANTILS
- Centres oficials

223,30

- Oficines bancàries

223,30

E) DESPATXOS PROFESSIONALS
- Per cada despatx

178,60

F) DESPATX PROFESSIONAL + HABITATGE
- La quota resultant serà la suma de les dues quotes parcials, amb una reducció a la quota de
l'habitatge del 50%
G) APARTATS B), C), D) i E)
- Quan el volum excedeixi d'1 Tn a l'any es tributarà per volum a raó de
- Neteja de solars

127,00
14,00€/m2

H) DESCONNEXIÓ
- Establiments desconnectats del servei

223,30

- Establiments desconnectats del servei, situats en polígons industrials del Municipi

156,35

H) RECOLLIDA D'OBJECTES VOLUMINOSOS I TRASTOS VELLS ESPECIALS (normes
particulars)
- Les recollides que superin els 30 minuts de càrrega, de dedicació del personal de la brigada
municipal, es cobrarà/tributarà a raó de

53,55€/hora

- LES recollides de material molt voluminosos que suposin omplir més del 50% de l'espai es

30,00€/hora

cobra/tributarà a raò de …..
- LES recollides de material molt voluminosos que suposin omplir més del 100% de l'espai es

53,55€/hora

cobra/tributarà a raò de …..
(NOTA: Un cop valorada la possibilitat material de realitzar el servei).
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quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.
Article 7è.- Bonificacions:
7.1.- Les famílies nombroses que estiguin empadronades i resideixin en el municipi tindran una bonificació
del 15% de la quota, d’acord amb:
a) Aquesta bonificació només tindrà lloc quan els ingressos ponderats de la família no superin 4,5 vegades
el salari mínim interprofessional.
b) Aquesta bonificació es farà a petició dels interessats, els quals hauran d’acreditar tenir-hi dret
presentant la declaració de renda corresponent a la darrera anualitat.
7.2. Les famílies monoparentals que estiguin empadronades i resideixin en el municipi tindran una
bonificació del 15% de la quota d’acord amb:

a)Aquesta bonificació només tindrà lloc quan els ingressos ponderats de la família no superin 3 vegades el
salari mínim interprofessional.
b)Aquesta bonificació es farà a petició dels interessats, els quals hauran d’acreditar tenir-hi dret
presentant la declaració de renda corresponent a la darrera anualitat.
7.3. Es concedirà una bonificació a la quota, del 15%, els subjectes passius que acreditin realitzat
compostatge casolà al domicili subjecte a aquesta taxa.
7.4. Es concedirà una bonificació a la quota, del 15%, a aquelles activitats que siguin la carta de
compromís mediambiental.
7.5. Es concedirà una bonificació a la quota per l’ús de la deixalleria, regulat amb la targeta de la
deixalleria, d’acord amb el següent:
5 visites a l’any a la deixalleria __________5% descompte
10 visites a l’any a la deixalleria ________10% descompte
La bonificació corresponent a un any es farà efectiva d’acord amb el nombre de visites efectuades
l’any anterior.
7.6 Es preveu que els contribuents residents en comunitats de propietaris que facin compostatge puguin
gaudir d’una bonificació del 15%.
Aquesta bonificació es farà en el rebut de l’any posterior a l’exercici econòmic, prèvia comprovació
d’haver realitzat el compostatge i haver-se acreditat mitjançant certificació de la comunitat de
propietaris quantes unitats familiars de la comunitat han estat compostadors actius.
Per al càlcul de la bonificació a efectuar a cada unitat familiar, si aquestes no són el 100% de les
unitats familiars, es procedirà de la següent manera: calculada la bonificació màxima de tota la
comunitat es dividirà aquest import pel numero de compostadors actius certificats per la comunitat,
amb un màxim de 30€ de bonificació per unitat familiar. Aquest import es deduirà del rebut de
l’exercici posterior a la certificació.
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7.7 Es concedirà una bonificació del 20% de la quota de la taxa a les unitats familiars amb una persona
amb discapacitat igual o superior al 33%.
NOTA: En el cas de la possibilitat d’aplicar diferents tipus de bonificacions , s’aplicarà el següent:
- No es podran aplicar conjuntament les de l’apartat 7.1 i 7.3
- No es podrà aplicar la 7.7 amb les altres

Article 8è.- Acreditament:
8.1.-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 en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals
utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa, estigui establert i en funcionament.
8.2.-Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de
cada trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb posteritat a aquesta data, la
primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre següent.

Article 9è.-Declaració i ingrés:
9.1.-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 del primer trimestre.
9.2.-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.
9.3.-El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.
Article 10è.- Infraccions i sancions:
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els correspongui en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.6
REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC INSTAL·LADES EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n, i d’acord amb el disposen els articles 15 a 19 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de mode
particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per
a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.
Article 4rt.- Responsables:
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció
tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 42 de la
Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents
en la data de cessament.
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels
aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones
que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual,
podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació
esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5è.- Beneficis fiscals:
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança,
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6è.- Quota tributària:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
CONCEPTE

QUOTA

Tarifa primera: Parades en general que s'instal·lin a la via pública, o bé espai
d'aquesta que s'ocupa amb envasos i mercaderies, per m2, o fracció al dia:
- Fins a 10 m2

1,50

- De més de 10m2

0,90

Tarifa segona: Qualsevol tipus de parada autoritzada del mercat municipal:
-Per ml

0,50

Article 7è.- Acreditament:
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ aprofitament especial , moment que, a aquests efectes, s’entén que
coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2.Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments especials
regulats en aquesta Ordenança.
3.Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el
moment de l’inici d’aquest aprofitament.
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Article 8è.- Període impositiu:
1.Quan la instal·lació l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2.Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc
l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats
següents.
3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es poden
realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9è.- Règim de declaració i ingrés:
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 10è.- Notificacions de les taxes:
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té
caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter
periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus
públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 15 d’Octubre de 2012 i definitivament el 28 de
desembre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2013 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, desembre de 2012.
L’Alcalde,
Jordi Noguer i de Palol

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.7
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a
l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4rt. Responsables:
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció
tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 42 de la Llei
General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents
en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.
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6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels
aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones
que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual,
podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació
esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5è.- Beneficis fiscals:
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als
serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6è.- Quota tributària:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents :
a) Zona única per unitat de taula i dia: 0,21€.
b) Per la utilització de veles o marquesines fixades a la via pública, es multiplicarà pel coeficient la
quantitat que en resulti d’aplicar la tarifa de l’apartat 2.a) anterior, segons la superfície ocupada
per la vela o la marquesina.
Regles particulars d’aplicació:
a) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements
auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la
superior com a base de càlcul.
b) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període
comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administratives
es consideren anuals.
Article 7è.- Acreditament:
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2.Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
3.Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
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Article 8è.- Període impositiu:
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació de la via
pública mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu no
es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
Article 9è.- Règim de declaració i ingrés:
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 15 d’Octubre de 2012 i definitivament el 28 de
desembre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2013 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, desembre de 2012.
L’Alcalde,
Jordi Noguer i de Palol

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.8
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS EN
GENERAL

Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la
generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments
d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de
xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres
taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès
general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants
relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu
import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest
Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen
el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars de les
instal·lacions.
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Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment
d’aigua, subministrament de gas, electricitat i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic
o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També són subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica mitjançant
sistemes de fibra ÒPTICA, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a
través de les quals s’efectuïn els subministraments
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública,
regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els
límits següents:

a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o
entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució
sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de
l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i
drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es
refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de
liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

a)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva
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responsabilitat s’estén a la sanció.

b)

Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en
proporció a les seves respectives participacions.

c)

Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes
necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin
pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o
haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin
realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb
anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques,
mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base
imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu
hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de
la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació
aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació
pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

a)
b)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a
consums dels abonats efectuats en el Municipi.
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.
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c)
d)
e)

Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis
que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la
prestació del subministrament o servei.
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)
b)
c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
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.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article
3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de
serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser
subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei,
casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no
requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest
efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris
que ho sol·liciten.
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3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis
exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu
comprendrà l’any natural.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi.
El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació
de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de
finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o l’immediat
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus
de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada
un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els
drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat
article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les
xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança.
Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa
utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de
l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà
l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació
de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona,
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa
la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

92

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis
establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris
perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a
l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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Annexos:
Annex 1
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés

Model TA-1

Declaración - documento de ingreso

Modelo TA-1

Exercici:
Ejercicio:

Període:

Municipio

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

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

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

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

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

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

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

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base
imposable per 1,5%)
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por
1,5%)

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

La Caixa

Núm. de validació / Núm. de validación

DATA DE PRESENTACIÓ

NIF de validació / NIF de validación

Fecha de presentación

CPR: 9052378

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

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

SUBJECTE PASSIU:

Mod.:

Justificant / Justificante:

Import / Importe:

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

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:
POBLACIÓN:

905231700080430200089265
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Annex 2
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL
Resum Anual

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social

Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

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

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

Telèfon

Data:

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Firma del declarant o representant:

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

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 26 d'octubre de 2015 i definitivament
el 17 de desembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 17 de desembre 2015.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA NÚM.2.9
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Article 1. Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t, i d’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com el que disposa la Llei 25/98, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució
d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics.
Article 2. Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua i altres
subministraments públics, inclosos els drets de connexió, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els
termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3. Subjectes passius:
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments
públics que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per
ocupants de habitatges i locals diferents dels propietaris del 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 4. Responsables:
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 42 de
la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de
les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
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a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i serveis objecte
d’aquesta taxa per a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que
succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular
actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de
l’explotació esmentada.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5.- Beneficis fiscals:
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica, previ informe favorable dels Serveis Socials, es podran aplicar reduccions o bonificacions en
atenció a circumstàncies familiars temporals.
Article 6.- Quota Tributària:
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

CONCEPTE

IMPORT
2020

A) Drets de connexió, cada unitat un sol cop:
- En zona urbana

48,08

- En zona no urbana:
- Crta. Girona les Planes de Sant Gregori a Ginestar
- Raval, barri esglèsia i Argelaguet
- La vileta de Cartellà

600,00
2.000,00
3.000,00
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B)Treballs de connexió a la xarxa:
Instal.lació d'alta de comptador:
- En zona urbana:

170,53

- En zona no urbana:
- Crta. Girona les Planes de Sant Gregori a Ginestar

259,10

- Raval, barri esglèsia i Argelaguet

259,10

- La vileta de Cartellà

259,10

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

- En zona urbana:

215,77

- En zona no urbana:
- Crta. Girona les Planes de Sant Gregori a Ginestar

312,00

- Raval, barri esglèsia i Argelaguet

312,00

- La vileta de Cartellà

312,00

Obertura i reposició de cata 1mx1m:
- En zona urbana:

241,17

- En zona no urbana:
- Crta. Girona les Planes de Sant Gregori a Ginestar

292,64

- Raval, barri església i Argelaguet

292,64

- La vileta de Cartellà

292,64

Construcció armari:
- En zona urbana:

218,14

- En zona no urbana:
- Crta. Girona les Planes de Sant Gregori a Ginestar

203,80

- Raval, barri esglèsia i Argelaguet

203,80

- La vileta de Cartellà

203,80

C) Unitat mínima de consum facturable al mes
D) Tarifes de Subministrament:
BLOC I (mínim) 0 - 6m3 / abonat / mes
BLOC II de 6 - 12m3 / abonat / mes
BLOC III excés de 12 m3 / abonat / mes
Conservació de comptador:

E) Quota de servei: per als usuaris del servei
Abonat per mes domèstic
Abonat per mes industrial

6m3

0,4729€/m3
0,5941€/m3
0,8244€/m3
0,9071 € /
abonat / mes

3,00€/mes
15,00€/mes
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NOTA COMÚ: Els imports reflectits a la lletra B I D s’incrementaran amb l’IVA vigent.

2.- Les unitats mínimes, les tarifes de subministrament i la conservació i el manteniment de comptadors,
estaran subjecte a la tramitació específica a la Comissió de Preus de Catalunya que les ha d’autoritzar.
Article 7è. Acreditament i període impositiu:
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa quarta de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ de la
taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés:
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa quarta s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan
es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació.
2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes primera, segona i tercera es determinarà
aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.
3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos
excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en el domicili de l’empresa concessionària.
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona quinzena del
mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de
l’anterior trimestre.
5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els
rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta
l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el
moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es
practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de practicar la
notificació col·lectiva, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la
matrícula de contribuents.
4.Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener.
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot obtenir
informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en què es
procedirà al cobrament de la taxa. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament
l’interessat hagi aportat una contrasenya identificava particular.
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Article 10.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel disposat a la
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 21 d’octubre de 2013 i definitivament el 13 de
desembre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2014 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.10
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 i 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals així com la Llei 25/98, l’Ajuntament
estableix les taxes per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal,
l’especificació de les quals es conté en les tarifes regulades en l’article 3 d’aquesta ordenança.
Article 2n.- Concepte:
Les taxes regulades en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats desenvolupades en la piscina
municipal.
Article 3r.- Obligats al pagament:
Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança les persones o entitats que sol·licitin
o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a que es refereix l’art.1.
Article 4rt.- Quota:
1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat
següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa serà la següent:
CONCEPTE

QUOTA
2020

A) ENTRADES
1. INDIVIDUALS
- Preu entrada menors (de 3 fins a 18 anys complerts el 2012)
- Preu entrada adults

9,20
13,40

- Preu entrada majors 65 anys veïns de Sant Gregori
- Preu entrada per consorts de jubilats veïns de Sant gregori que manquin d'ingressos
propis

0,00
0,00

2. GRUPS
- Grups i/o Casals de Sant Gregori i/o Vall del Llémena:
- Nen/a

4,95

- Monitor/a responsable

6,50
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QUOTA
2020

CONCEPTE

B) LOTS D'ENTRADES A ADQUIRIR PER EMPADRONATS DE SANT GREGORI
- Lot 10 entrades per a menors (a partir de 3 anys)

47,40

- Lot 10 entrades adults

62,40

- Lot 20 entrades per l'acompanyant d'un menor de 14 anys que tingui carnet de soci (1)

24,00

NOTA: El carnet individual de la piscina, així com també l’abonament individual de temporada, té un
descompte del 50% pels joves de 12 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori vigent.
(1) Aquests lot és unipersonal i exclusivament d’acompanyant, no dóna dret a bany. Es demanarà
identificació a l’entrada de la Piscina Municipal.

CONCEPTE

QUOTA 2020

C) ABONAMENT TEMPORADA
Les persones empadronades en algun dels municipis de la Vall del Llémena (Sant
Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres, Canet d'Adri) i els ascendents i/o
descendents de les persones empadronades a Sant Gregori, podran fer-se un
abonament per a tota la temporada:
- Individual

81,70

- Familiar amb o sense fills menors

114,80

- Familiar amb 1 fill major de 18 anys

142,00

- Familiar amb 2 fills majors de 18 anys

169,20

- Família nombrosa/monoparental amb fills menors

114,80

- Família nombrosa/monoparental amb un fill major de 18 anys

142,00

- Família nombrosa/monoparental amb 2 fills majors de 18 anys

169,20

- Major de 65 anys individual
- Major de 65 anys familiar, tots dos majors de 65 anys
- Suplement fills majors de 18 anys

81,70
114,80
27,20

Els veÏns de Sant Gregori tenen dret a una bonificació en el preu d'adquisició de
l'abonament de temporada, resultant un preu de:
- Individual normal

45,00

- Individual carnet jove

22,45

- Individual menor de 12 anys que entri amb carnet familiar dels avis o germans
del pare o mare

22,45

- Familiar amb o sense fills menors

72,00

- Familiar amb 1 fill major de 18 anys
- Familiar amb 2 fills majors de 18 anys

89,35
106,60

- Família nombrosa/monoparental amb fills menors

57,70

- Família nombrosa/monoparental amb un fill major de 18 anys

71,50

- Família nombrosa/monoparental amb 2 fills majors de 18 anys

85,30

- Major de 65 anys individual

Gratuït

- Major de 65 anys familiar, tots dos majors de 65 anys

Gratuït

- Suplement fills majors de 18 anys
Expedició i/o renovació de carnet

17,25
3,00
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(*) Aquest abonament té un 50% de descompte pels joves de 12 a 29 anys amb carnet jove de Sant
Gregori.

CONCEPTE

QUOTA 2020

D) CURSETS DE NATACIÓ
- Natació adults, per mes

35,55

- Natació iniciació,avançat i millora d'estil per mes
- Natació Llar d'Infants 15h a 16h, per mes

35,55
33,10

CONCEPTE

QUOTA 2020

E) CURSETS AQUAGYM
- Aquagym adults
- Aquagym gent gran (majors de 65 anys)

35,55
10,30

Nota: Les famílies nombroses amb residència de la unitat familiar a Sant Gregori tenen un descompte
addicional del 20%.

Article 5è.- Bonificacions:
-

Gaudiran de les següents bonificacions les persones que acreditin, mitjançant el corresponent
document, un 33% de discapacitat física, residents i empadronades al municipi de Sant Gregori i
que acudeixin a la piscina municipal en el sentit següent:
a) abonaments individuals: 40% de bonificació.
b) Abonaments familiars, quan un dels membres acrediti aquesta discapacitat: 20% de
bonificació.

DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11
REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o
autoritzacions administratives d’autotaxis, que es regirà per la present ordenança.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que,
en relació amb l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis corresponen a
aquest Ajuntament i que s’assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d’acord amb la
legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus
voluntari o per imposició legal.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la llicència o s’autoritzi la
transmissió d’aquesta llicència.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi.
Article 4rt.- Responsables:
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals:
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
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Article 6è.- Quota tributària:
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o
activitat, d’acord amb la tarifa següent:
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències:
- Concessió de llicències autotaxi 9 places:
- Concessió de llicències autotaxi 5 places, i adaptats a minusvàlids:

300,00€
200,00€

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències:
- Autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi:
400,00€
- Autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, en cas de ser a favor d’hereus: 50,00€
Epígraf 3. Substitució de vehicles i llicències:
- Substitució de vehicle:
- Substitució de llicència de 5 a 9 places:

50,00€
50,00€

Article 7è.- Acreditament:
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen a l’article 2, en la data en
què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la
substitució del vehicle.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés:
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a
instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament practicarà
la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General
Tributària.
Article 9è.- Infraccions i sancions:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició addicional:
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de
la promulgació de normes posteriors:
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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Disposició final:
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2014. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
Sant Gregori, octubre de 2013.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA ESPORTIVA- CASAL
D’ESTIU

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.o) i 24.1 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, així com el que disposa la Llei 25/98, aquest Ajuntament estableix la taxa
per a la prestació del servei d’Escola Esportiva.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la prestació del servei d’Escola Esportiva en totes les
modalitats i de tots aquells subjectes passius previstos en l’article 3 de la present ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sol·licitin els serveis d’escola esportiva que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4rt.- Responsables:
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció
tributària o que col⋅laborin a cometre-la. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals:
Aquelles famílies nombroses que tinguin tres o més fills gaudint de la prestació del servei d’Escola Esportiva,
tindran una bonificació igual a la quota que correspondria pagar per un dels fills.
Aquelles famílies monoparentals gaudint de la prestació del servei d’Escola Esportiva, tindran una bonificació
igual a la quota que correspondria pagar per un dels fills.
Article 6è.- Quota Tributària:
1.- Quota mensual de les activitats esportives:
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CONCEPTE

QUOTA 2020

1. Esport Base

30,75

1.2 Esport Base - 1 dia /setmana

18,40

2. Esport Base nens/es practicants d'esports específics en entitas municipals

14,80

3. Psicomotricitat nens/es

24,50

3.2 Psicomotricitat nens/es - 1 dia setmana

16,30

4. Manteniment físic

32,00

5. Manteniment físic dirigit a gent gran

32,00

5.2 Manteniment físic dirigit a gent gran amb carnet del casal d'avis de Sant
Gregori i empadronats al municipi

10,00

6. Sala tonificació/musculació

33,50

7. Gimnàstica artística
- 3 dies/setmana

30,75

- 2 dies/setmana

25,50

- 1/dia setmana

15,40

8. Gimnàstica artística amb servei de recollida escola
- 3 dies/setmana

34,80

- 2 dies/setmana

29,60

- 1/dia setmana

19,50

9. Tecnificació/competició

11,20

NOTES: Aquestes activitats poden tenir els següents descomptes, un cop acreditada la condició que
hi doni dret.
a) Famílies nombroses i monoparentals: 10% pel primer fill i 5% pel segon fill i següents, a les
activitats 1, 2 i 3.
b) Fills, a partir del segon fill inscrit en activitats 1, 2 i 3: 10% a la quota més econòmica.
c) Fills, a partir del segon fill inscrit en una altra activitat: 5%.
d) Joves de 12 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori vigent: 50% a les activitats 4 i 6.
e) Majors de 60 anys amb el carnet Gent Gran Casal d’Avis de Sant Grau: 25% a l’activitat 4 i 6.
En el cas de concórrer mes d’una condició, s’aplicarà només la més avantatjosa econòmicament.
Amb l’alta de gimnàstica artística s’afegirà la quota anual d’assegurança del Consell Esportiu del
Gironès.
2.- Quota Casal d’Estiu:
Per a nens i nenes empadronats a Sant Gregori:
• Juny i Juliol (del 25 de juny al 2 d’agost)
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores ................................................................ 170,45€
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Tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores ......................................................... 352,70€
• Juny i Juliol i agost (del 25 de juny al 1 de d’agost)
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores ................................................................ 177,00€
Tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores ......................................................... 366,30€
• Juny (del 25 al 30)
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores ................................................................. 51,35€
Tot el dia de 9:00 a 16:00 hores.................................................................... 92,35€
• Juliol
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores ................................................................. 166,00€
Tot el dia de 9:00 a 16:00 hores................................................................... 330,60€
• Setmana complerta sense menjador.............................................................. 51,35€
(Matí de 9:00 hores a 13:30 hores)
• Setmana complerta amb menjador................................................................. 92,35€
(tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores)
Així mateix pels casos:
• Suplement (dinar + fins a les 16:00 hores) ..................................................... 11,00€
Per a nens i nenes empadronats a altres municipis:
• Juny i Juliol (del 25 de juny al 31 de juliol)
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores ................................................................ 202,00€
Tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores ......................................................... 391,95€
• Juny i Juliol i 1 d’agost (del 25 de juny al 1 d’agost)
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores ................................................................ 196,85€
Tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores ......................................................... 405,50€
• Juny (del 25 al 30)
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores .................................................................. 62,30€
Tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores ........................................................ . 107,70€
• Juliol
Matí de 9:00 hores a 13:30 hores...................................................................189,55€
(Tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores..........................................................365,60€
• Setmana complerta sense menjador............................................................... 62,30€
(matí de 9:00 hores a 13:30 hores)
• Setmana complerta amb menjador............................................................... 107,70€
(tot el dia de 9:00 hores a 16:00 hores)
Així mateix pels casos:
• Suplement ( dinar + fins a les 16:00 hores) .................................................... 12,25€
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Nota: un cop formalitzada i pagada la inscripció, es procedirà en cas de renúncia a la seva devolució en
els casos següents:
-

Per causes objectives (salut o similar)
Per causes subjectives de decisió personal

devolució del 100%
devolució del 50%

Article 7è.- Notificació de les taxes:
1. La quota tributaria de la taxa es liquidarà mensualment i per prestacions del període anterior, excepte
per la venda de xandalls de l’escola esportiva, casos en que la liquidació de la quota tindrà caràcter previ
a la prestació del servei.
2. Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la liquidació, aquesta resultés incorrecta, es
practicarà liquidació complementària.
3. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener.
Article 8è.- Infraccions i sancions:
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel disposat a la
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i la l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL:

La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 17 de setembre de 2018 i
definitivament el 13 de novembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14
TAXA PER RÈTOLS A LA VIA PÚBLICA

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.x) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 27 d’aquest text legal, així com el que estableix la Llei 25/98, aquest Ajuntament estableix
la taxa per rètols a la via pública.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa per rètols a la via pública, l’aprofitament especial de via pública
mitjançant la col·locació de rètol, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la
present Ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que tinguin un
aprofitament especial de la via pública per la col·locació de rètol/s.
Article 4rt. Responsables:
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els termes i
d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals:
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6è.- Quota Tributària:
CONCEPTE

QUOTA 2020

Rètols i altres formes de publicitat:
- Mínim fins a 2 ml

7,80

- Més de 2 ml

15,40
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Article 7è.- Notificació de la taxa:
1. 1. La quota tributaria de la taxa es liquidarà anualment per mitjà de padró que serà diligenciat segons
la normativa legal vigent.
2. Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, es
practicarà liquidació complementària.
Article 8è.- Infraccions i sancions:
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva
normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per
l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 15 d’Octubre de 2012 i definitivament el 28 de
desembre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2013 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIALS D’OBRA AL MUNICIPI DE SANT
GREGORI

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
En l’ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local , i de conformitat amb el què
disposa en els articles 15 a 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació e la
via pública amb materials d’obra, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al què disposa l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
Article 2n.- Fet Imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació de la via pública amb tanques, sacs d’enderrocs,
bastides, contenidors, ... procedents d’obres legalment autoritzades en el municipi de Sant Gregori.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ocupin la via pública amb materials d’obra, i són
obligats al pagament els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions municipals.
Article 4rt.- Tarifes:
Les tarifes per l’ocupació de la via pública resulta d’aplicar:
CONCEPTE

QUOTA PER M2

Ocupació de la via pública, per m2 i dia (fins a un
període màxim de 3 mesos)

0,21 €

Ocupació de la via pública, per m2 i dia (per un
període superior a 3 mesos, a partir del 4rt mes)

0,10 €

DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.16
REGULADORA DE LA TAXA PER PUBLICITAT

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 què es disposa en
els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la publicitat a la ràdio
municipal i altres mitjans de titularitat de l’Ajuntament, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
Article 2n.- Fet imposable:
El fet imposable de la taxa el constitueix: a) La inserció de falques publicitàries dins la programació de
Ràdio de Sant Gregori amb caràcter comercial i/o amb caire lucratiu; b) La inserció de publicitat en altres
mitjans de titularitat municipal.
Article 3r.- Subjecte passiu:
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que voluntàriament interessin la publicitat.
Article 4rt. Quota:
1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat
següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.

A) FALQUES DE RÀDIO (IVA no inclòs)

IMPORT

1.1 Emissió diària de 2 falques de 30 segons de comerços locals i/o comerços
adherits a l'Associació de Comerciants Vall del Llémena

33,05 €

1.2 Emissió diària de 2 falques de 30 segons altres entitats i comerços
71,15 €
1.3 Contracte anual per l'emissió diària de 2 falques de 30 segons per altres entitats i
comerços
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B) PUBLICITAT A LA REVISTA 7 EN 1 (IVA no inclòs)

IMPORT

1.1 Un quart de plana

51,00 €

1.2 Mitja plana

76,50 €

1.3 Una plana entera

102,00 €

C) PUBLICITAT EN LLIBRETS D'ACTIVITATS MUNICIPALS

IMPORT

Publicitat en llibrets d'activitats municipals, per anunci

20,00 €

Disposició final:

La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.17
REGULADORA DE LA TAXA D’ABOCAMENTS DE FANGS DE DEPURACIÓ ALS CAMPS DEL
MUNICIPI DE SANT GREGORI I ABOCAMENTS A LA DEPURADORA MUNICIPAL

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el què es disposa en
els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa d’abocament que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text
Refós.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa:
L’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a verificar si es donen les
condicions necessàries i analitzar els fangs per autoritzar l’abocament dels fangs de
depuració en l’àmbit del terme municipal de Sant Gregori.
b) L’abocament pròpiament dels fangs de depuració en el terme municipal de Sant Gregori.
c) L’abocament a la depuradora municipal del contingut de fosses sèptiques i altres similars,
exclusivament per a veïns del municipi de Sant Gregori.

a)

Article 3r.- Subjecte passiu:
3.1.-Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sigui el gestor responsable directe de dur a terme
l’abocament a la depuradora municipal, així com l’aplicació de fangs de depuració, degudament autoritzat
pel departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança
reguladora de l’Aplicació de dejeccions ramaderes, fangs de depuració i fertilitzants químics als camps..
3.2.-En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substituït:
El propietari de l’explotació ramadera i agrícola que realitzi les aplicacions de fangs de depuració
en parcel·les agrícoles.
El propietari de la finca d’on s’extregui el contingut de la fossa sèptica o similar.
Article 4rt.- Responsables:
4.1.-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.
4.2.-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 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5è.- Quota Tributària:
5.1.-La quota tributària, que s’exigirà una sola vegada per cada aplicació o abocament, consistirà en:
a) La corresponent a la concessió del permís per abocar fangs de depuració tractats, consistirà en
250,00€ per abocament i per parcel·la i/o agrupació de parcel·les agrícola.
b) La corresponent a l‘abocament a la depuradora municipal consistirà en la quantitat fixa per
sol·licitud de 30,00€.
5.2.- S’entén per sol·licitud la instància presentada a l’Ajuntament que interessi l’abocament a la
depuradora municipal o l’abocament de fangs de depuració tractats. En aquesta es podran incloure
diferents abocaments sempre que l’origen dels fangs sigui el mateix. Cada sol·licitud només podrà
comprendre abocaments de fangs que siguin efectuats en el termini de temps màxim d’un mes.
Article 6è.- Exempcions i bonificacions:
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7è.- Acreditament i meritament:
Neix l’obligació de contribuir quan sigui concedit el permís d’abocament per l’Ajuntament. El permís
concedint autorització per abocar fangs serà vigent durant el termini màxim de 30 dies naturals des de la
data de concessió.
Article 8è.- Pagament:
La quota s’exigirà a partir de la concessió del permís municipal i dins els terminis establerts per la llei
tributària.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 30 de desembre de 2017.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL
SANITARI DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I
COMERCIALITZACIO DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS.

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del
règim local i per l'article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret 50/1993, de
15 de gener, pel qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial Decret 1376/2003, de 7
de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i
comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i a
l’empara del previst als articles 57 i 20.4. l) i m) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 27 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’ inspecció i
control sanitari dels establiments de comerç a la menuda destinats a la producció, emmagatzematge i
comercialització de carn fresca i els seus derivats, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable:
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a
verificar i comprovar, mitjançant inspeccions i controls sanitaris, si els establiments de comerç a la
menuda que es troben al terme municipal de Sant Gregori, destinats a la producció, emmagatzematge i
comercialització de carn fresca i els seus derivats, compleixen i s’ajusten al marc normatiu vigent i, en
especial a la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, el Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, pel
qual es regula el control oficial dels productes alimentaris, el Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre,
pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les
carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, i resta de normativa
concordant.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen a les
tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius:
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, titulars de l’establiment que fonamenti la inspecció i/o control
sanitari municipal que constitueix el fet imposable de la taxa aquí regulada.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la
designació a l’Ajuntament.
Article 4rt.- Responsables:
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Beneficis fiscals:
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6è.- Quota tributària:
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

CONCEPTE

1. Per cada inspecció sanitària i establiment
2. Per cada control sanitari i establiment

QUOTA 2020

122,15 €
97,50 €

Article 7è.- Meritament:
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud
que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa s’acreditarà
en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment.
Article 8è.- Règim de declaració i ingrés:
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu.
A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà
també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació
d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al
subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9è.- Infraccions i sancions:
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de
la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
estatal i autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament , i aquells en què es facin remissions a
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preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i
abast, 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 el 21 d’octubre de 2013 i definitivament el 13 de
desembre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2014 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.19
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 27 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentat RD Legislatiu 2/2004.
Article 2n.- Fet imposable:
1. Constitueix el fet imposable, l’activitat municipal desenvolupada amb motiu de la tramitació a
instància de part o d’ofici de tota mena d’expedients.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa
que hagi estat motivada pel particular o afecti a benefici seu encara que ho hagi estat sol·licitada pel
mateix interessat.
3. L’obligació de contribuir naixerà en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia l’expedient.
Article 3r.- Subjecte passiu:
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la
tramitació del document expedient de què es tracti.
Article 4rt.- 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 els administradors de les societats i els síndics, els interventors i
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives:
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:
1a. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2a. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte,
precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.
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Article 6è.- Quota tributària:
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels
documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de
què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a
l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per cent
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin
l'acreditament.
Article 7è.- Tarifa:
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els apartats següents:
CONCEPTE

QUOTA 2020

1. SECRETARIA
Confronta de documents

1,30

Per recerca de documentació de qualsevol tipus, interessada o provocada per l'interessat, per
cada any de recerca (fins un màxim de 65,00€)

6,10

2. INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Per tramitació d'expedients de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa
Urbana
Certificacions expedides per Intervenció i Tresoreria
Supòsit de certificat de carència de béns

30,75
14,75
Gratuït

3. SERVEIS TÈCNICS URBANISME
Còpia diligenciada de les NNSS vigents
Expedients d'obres subsidiàries
Sol·licituds o declaració de ruïna de finques, presentades per particulars i que requereixin
treballs pericials dels tècnics municipals
Sol·licituds a instància de part que requereixin inspeccions, treballs, informes, dictàmens i
certificacions pericials, realitzats pels Serveis Tècnics Municipals:
- Informes simples
- Peritacions

411,90
79,95
1.106,60

49,15
368,80

- Certificats (informe inclòs)

49,15

- Certificacions urbanístiques

49,15

- Certificacions de compatibilitat
Projectes d'urbanització, Plans Parcials i Plans especials de promoció privada, serà d'aplicació el
0,56% del cost d'execució material o previsió de costos per a la implantació dels serveis,
segons els supòsits. Quota mínima
Estudis de detall i projectes de reparcel·lació o de Compensació i Estatuts i Bases d'Entitats
Col·laboradores. Polígons o unitats d'actuació.

79,95
0,56% cost
exe. Mínim
737,65€
866,75

Llicències primera ocupació:
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a) Taxa per a la tramitació i inspecció d'expedient de comunicació prèvia:
- Habitatges plurifamiliars:
Per cada habitatge

46,60

Per cada local comercial

46,60

- Habitatges unifamiliars per cada unitat

73,75

- Naus industrials

73,75

b) Certificat adequació habitatge (reagrupament familiar i altres)

73,75

c) Taxa expedició cèdula habitabilitat

15,30

d) Certificat. Referència cadastral IBI

8,65

e) Certificat numeració finca i nomenclatura carrer

8,65

4. ADMINISTRACIÓ GENERAL
Per fotocòpies. Preu per unitat.

0,20

Per fotocòpies de plànols del Pla General i cadastral, segons tamany:
- Tamany A4

1,30

- Tamany A3

2,20

Per tramitació d'altres expedients que no constin en els apartats anteriors o en ordenança
pròpia
Tramitació sol.licituds de participació en processos selectius, dipòsit (aquest dipòsit es
retornarà al so.licitant amb la participació efectiva als processos selectius)

14,75
20,40

Carnet Jove Sant Gregori:
Alta (de 12 a 13 anys)

4,10

Alta (de 14 a 29 anys)

5,10

Drets per prendre part en processos selectius
Renovació carnet segons participació (en funció de participació activitats/anuals del jove)
Per comunicació per simple tinença d'animals

10,20
3,05
20,00

Nota: Aquest dipòsit es retornarà en cas que l’opositor acudeixi a la convocatòria.

Article 8è.- Bonificacions de la quota:
S’aplicarà una bonificació del 15% sobre la quota de confronta de documents en el supòsit de més de 10
pàgines.
Article 9è.- Meritament:
1. La taxa es merita 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, el meritament 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 10è.- Declaració i ingrés:
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu,
que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es
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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.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de jutjats o
tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha satisfet la quota
tributària corresponent.
Article 11è.- Infraccions i sancions:
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 26 d'octubre de 2015 i definitivament
el 17 de desembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.

Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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2.20.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CASALET DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS ESCARLETS

Article 1r.- Fonament i naturalesa:
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.o) i 24.1 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, així com el que disposa la Llei 25/98, aquest Ajuntament estableix la taxa
per a la prestació del servei de Casal per a la llar d’infants municipal Els Escarlets.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la prestació del servei de casal de la llar d’infants
municipal en totes les modalitats i de tots aquells subjectes passius previstos en l’article 3 de la present
ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que sol·licitin els serveis del casalet de la llar d’infants
municipal que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4rt.- Responsables:
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció
tributària o que col⋅laborin a cometre-la. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Quota Tributària:
5.1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
A) Juliol casalet llar:

JULIOL, QUOTES I OPCIONS
OPCIÓ

PERIODE

1 1 setmana juliol matí
2 1 setmana tot el dia (inclou menjador)

DIES
Del 25 al 31 juliol
Del 25 al 31 juliol

HORARI

PREU

7:30 a 12:00 51,00
7:30 a 17:00 87,20
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B) Agost casalet llar:
AGOST, QUOTES I OPCIONS
OPCIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PERIODE
Agost matí
Agost tot el día (inclou menjador)
1a setmana agost matí
1a setmana agost tot el dia (inclou
2a setmana agost matí
2a setmana agost tot el dia (inclou
3a setmana agost matí
3a setmana agost tot el dia (inclou
4a setmana agost matí
4a setmana agost tot el dia (inclou
5a setmana agost matí
5a setmana agost tot el dia (inclou

DIES

menjador)
menjador)
menjador)
menjador)
menjador)

HORARI

De l'1 al 31 d'agost
De l'1 al 31 d'agost
De l'1 al 5 d'agost
De l'1 al 5 d'agost
Del 8 al 12 d'agost
Del 8 al 12 d'agost
De 15 al 19 d'agost
Del 15 al 19 d'agost
Del 22 al 26 d'agost
Del 22 al 26 d'agost
Del 29 al 2 set
Del 29 al 2 set

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

PREU

12:00 201,95
17:00 361,30
12:00 51,00
17:00 87,20
12:00 51,00
17:00 87,20
12:00 51,00
17:00 83,00
12:00 51,00
17:00 87,20
12:00 51,00
17:00 87,20

C) Setembre casalet llar:

OPCIÓ

PERIODE

1 setembre matí
2 Setembre tot el dia(inclou menjador)

DIES
De l'1 al 7 de setembre
De l'1 al 7 de setembre

HORARI

PREU

7:30 a 12:00 51,00
7:30 a 17:00 87,20

Article 6.- Bonificacions, beques
6.1.- Gaudiran d’una beca del 10% de l’opció escollida en el casalet de la llar aquelles famílies usuàries de
la llar d’infants municipal Els Escarlets i que estiguin empadronades al municipi de Sant Gregori.
6.2.- Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una bonificació del 10%, prèvia acreditació
d’aquesta condició amb el corresponent carnet emès per la Generalitat de Catalunya.

Article 7.- Notificacions de les taxes
La quota tributaria de la taxa es liquidarà en el moment de la inscripció al casalet.

Article 8 .- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària en matèria tributaria es regiran pel disposat a la Llei
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació aprovada per l’Ajuntament.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26
d’octubre de 2016, ha quedat definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2016, i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE PREUS PÚBLICS

Article 1r.- Fonament legal:
1. Aquesta reglamentació s'estableix d'acord amb el que es disposa a l’article 4.1.b) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local; articles 6-1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 127 del RD
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
i disposició addicional 2a de la Llei 8/89, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar a les especialitats aplicables en aquest municipi els preus públics
que escaiguin, segons el que preveuen els articles 41 al 48, ambdós inclosos, de l'esmentat del RD
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2n.– Concepte:
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que concorrin les
circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considera
voluntària la sol·licitud o recepció per part dels administrats:
- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del
sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel servei privat, estigui o no establerta la reserva a favor del sector públic
conforme a la normativa vigent.
Article 3r.- No subjecció:
No estaran subjectes a l’àmbit d’aquesta ordenança els serveis següents:
a) Abastament d'aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de les vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Article 4rt. – Obligació de contribuir:
L’obligació de pagar el preu públic neix:
Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

130

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

a) Des que s’inicia la prestació del servei.
b) Des que es realitza l’activitat.
Article 5è. – Subjecte passiu:
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficien de la prestació de serveis o de la
realització d’ activitats.
Article 6è. – Tarifes:
1. Les tarifes dels diferents preus públics es detallaran als annexes a aquesta ordenança.
Article 7è. – Normes de gestió:
1. Amb caràcter general, el règim d’ingrés dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà el
d’autoliquidació.
2. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.
Article 8è. – Quantia dels preus públics:
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat
realitzada.
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 9è. – Publicitat dels preus públics:
L'acord d'establiment o modificació dels preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província,
tauler d'anuncis i llocs de costum pel termini d'un mes per al general coneixement i perquè els interessats
puguin formular davant el mateix òrgan que els ha establert o modificat les reclamacions o recursos que
considerin procedents.
Article 10è. – Competències:
1. En general el Ple determinarà els preus públics que siguin d'aplicació en aquest terme municipal.
2. Es podrà atribuir la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple, amb excepció
dels que no cobreixin el seu cost, a la Junta de Govern Local.
3. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes de l'article 7 del RD
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
respecte d'altres entitats supramunicipals.
4. Dels preus aprovats o modificats per la Junta de Govern Local, se'n donarà compte al Ple.
Article 11è – Remissió normativa:
En allò no previst en aquesta ordenança, s'atindrà al que sobre aquest aspecte determinin l'Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei reguladora de les hisendes locals, i altres disposicions
concordants.
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DISPOSICIÓ FINAL: VIGÈNCIA
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el XX
d’Octubre de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en vigor al dia
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
DILIGÈNCIA
Aquesta Ordenança en el seu text actual fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, el dia 19
d’octubre de 2005, exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir en el BOP número 209, de data
2 de novembre de 2005, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Punt Diari, i aprovada
definitivament en sessió plenària de data 19 de desembre de 2005, i publicada en el BOP número 246 de
28/12/2005.
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.1
PER LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

De conformitat amb el què es preveu en l’article 116, en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
Locals, aquest municipi estableix els següents preus públics per la utilització del pavelló amb les tarifes
que s’especifiquen a continuació:

CO N CEPTE

QUOTA 2020

- Per partits, com petició i/o altres esdeveniments esportius fins a 2 hores

33,50 €

* Per cada hora de m és

11,2

(am b servei de vestidors inclòs)

- Per activitats regulades dins l'oferta cultural o esportiva al pavelló

6,10
€/3
hores
d'utilització o fracció

DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 17 de setembre de 2018 i definitivament el 13
de novembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2019 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.2
PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

De conformitat amb el què es preveu en l’article 116, en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix els següents preus públics amb les tarifes que s’especifiquen a
continuació:

1. PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA DE TENNIS:
CO N CEPTE

Q UO TA 2020

1. Carnet per utilitzar la pista

- Individual m ajors de 18 anys

40,45€/any

- Individual m enors de 18 anys

27,00€/any

- Fam iliar

52,90€/any

2. Fitxa de llum

2,50

3. Cursos de tennis

- 1 hora/setm ana socis/veïns Sant Gregori

30,50€/m es

- 1 hora/setm ana altres

35,75€/m es

- 1,5 hores/setm ana socis/veïns Sant Gregori

35,75€/m es

- 1,5 hores/setm ana altres

41,55€/m es

- 2 hores/setm ana socis/veïns Sant Gregori

40,95€/m es

- 2 hores/setm ana altres

48,60€/m es

- 2,5 hores/setm ana socis/veïns Sant Gregori

48,10€/m es

- 2,5 hores/setm ana altres

55,70€/m es

- 3 hores/setm ana socis/veïns Sant Gregori

57,70€/m es

- 3 hores/setm ana altres

66,80€/m es

- 3,5 hores/setm ana socis/veïns Sant Gregori

67,05€/m es

-3,5 hores/setm ana altres

77,65€/m es

- 4 hores/setm ana socis/veïns Sant Gregori

76,65

- 4 hores/setm ana altres

88,75

Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

134

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

NOTA: Els cursos de tennis tenen un descompte del 50% pels joves de 12 a 29 anys
amb Carnet Jove de Sant Gregori vigent.
2.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS:

DESPESES DERIVADES D'OBERTURA DE SALONS OFICIALS, AMB MOTIU DE CASAMENTS I
ALTRES:
CONCEPTE

QUOTA 2020

a) La sala de Plens de l'Ajuntament amb motiu de casament

40,80 €

b) Altres instal·lacions, per casaments i altres usos:

68,25 €

- Quan un o els dos cònjugues estiguin empadronats a Sant Gregori
- Si els dos cònjugues són de fora del municipi

Gratuït
72,10 €

c) Per activitats regulades dins l'oferta cultural o esportiva

6,10 €/3 hores d'utilització o fracció

3.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL:

CONCEPTE

QUOTA 2020

1 Utilització Camp de Futbol, sense ús d'enllumenat. Quota €/hora

45,50

2 Utilització Camp de Futbol, amb ús d'enllumenat. Quota €/hora

68,25

3 Utilització Vestidors Camp de Futbol. Quota €/hora

27,40

4.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I DELS LOCALS PARROQUIALS:
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CONCEPTE

QUOTA 2020

a) Utilització en motiu de casament i altres:
- Quan un o els dos cónjuges estiguin empadronats a Sant Gregori

Gratuït

- Si els dos cònjuges són de fora del municipi

72,10 €

b) Utilització sala actes Escola agusti gifre

72,10 €

c) Utilització sales / aules amb motiu de formació, conferències,
reunions, etc
Entitats i persones físiques o jurídiques del poble de Sant Gregori

Gratuït

Entitats sense ànim de lucre (dipòsit per neteja local de 60,00€)

Gratuït

Altres entitats i subjectes per formació

6,70/dia

Altres entitats o subjectes per conferències i reunions

55,90€/dia

d) utilització buc assaig Espai jove- Cal Bolet
Per cada 4 hores d'utilització o fracció:
- Joves grups (entre 12 i 29 anys)

10,70 €

- Per empreses o altres subjectes

21,40 €

T-MES (màxim 24 hores mensuals d'utilització)

47,95 €

NOTA: Caldrà efectuar un dipòsit de garantia de

159,70 €

Amb carnet jove Sant Gregori:
- 25 % de descompte per cada component que el tingui fins a un màxim del 100%
- En cas que tots els components en disposin
e) Per activitats regulades dins l'oferta cultural o esportiva

Gratuït
6,10 €/3 hores d'utilització o
fracció

5.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI LA PINEDA:
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A. LLOGUER SALA POLIVALENT

FIANÇA

ENTITATS ST.
GREGORI

EMPRESES ST.
GREGORI

ACTIVITATS
REGULADES
DINS PROGR.
MUNCIPAL

ENTITATS FORA
MUNICIPI (S/
ÀNIM DE LUCRE)

EMPRESES FORA
DEL MUNICIPI

ALTRES
SUBJECTES O
ORGANISMES

TIPUS
ENTRADA /
ACTIVITAT

ACTIVITAT
(concert, teatre,
exhibició)

ASSAIG
ACTIVITAT

ACTIVITAT (curs
o formació)

Activ. dins
programació
municipal

Sense fiança

Gratuïta i
oberta

Sense cost

Sense cost

Sense cost

Activ. pròpies
entitats

Entre 100€ 1.000€ (1)

Pagament i/o
tancada

Sense cost

Sense cost

Sense cost

Gratuïta i
oberta

Sense cost

Sense cost

Sense cost

Pagament i/o
tancada

383,85 €

166,00 €

21,85 €/h + 0,87
€/persona

Entre 200€ - 1.000€ (1)

Gratuïta i
oberta

6,10 € / 3 hores
6,10 € / 3 hores
6,10 € / 3 hores
utilització o fracció utilització o fracció utilització o fracció

Sense fiança
Pagament i/o
tancada

27,45 € x 2 hores
(2)

27,45 € x 2 hores
(2)

21,85 € x 3 hores
(2)

Gratuïta i
oberta

Sense cost

Sense cost

Sense cost

Pagament i/o
tancada

438,80 €

219,90 €

21,85 €/h + 0,87
€/persona

Gratuïta i
oberta

356,85 €

Sense cost

33,20 €/h + 0,87
€/persona

Pagament i/o
tancada

604,00 €

273,90 €

43,55 €/h + 0,87
€/persona

Gratuïta i
oberta

356,85 €

Sense cost

33,20 €/h + 0,87
€/persona

Pagament i/o
tancada

604,00 €

273,90 €

43,55 €/h + 0,87
€/persona

Entre 200€ - 1.000€ (1)

Entre 200€ - 1.000€ (1)

Entre 200€ - 1.000€ (1)
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B. LLOGUER SALA PIRINEUS

FIANÇA

ENTITATS ST.
GREGORI

EMPRESES ST.
GREGORI

ACTIVITATS
REGULADES
DINS PROGR.
MUNCIPAL (3)

ENTITATS FORA
MUNICIPI (S/
ÀNIM DE LUCRE)

EMPRESES FORA
DEL MUNICIPI

ALTRES
SUBJECTES O
ORGANISMES

TIPUS
ENTRADA /
ACTIVITAT

ACTIVITAT

ASSAIG
ACTIVITAT

Activ. dins
programació
municipal

Sense fiança

Gratuïta i
oberta

Sense cost

Sense cost

Activ. pròpies
entitats

Sense fiança

Pagament i/o
tancada

Sense cost

Sense cost

Gratuïta i
oberta

Sense cost

Sense cost

Pagament i/o
tancada

11,20 €/h + 0,56
€/persona

8,80 €/h + 0,56
€/persona

Entre 50€ - 200€

Gratuïta i
oberta

6,10 € / 3 hores
6,10 € / 3 hores
utilització o fracció utilització o fracció

Sense fiança
Pagament i/o
tancada

5,50 € per 3 hores

6,10 € / 3 hores
utilització o fracció

Gratuïta i
oberta

Sense cost

Sense cost

Pagament i/o
tancada

16,50 € per 2
hores (2) + 0,56
€/persona

16,50 € per 2
hores (2) + 0,56
€/persona

Gratuïta i
oberta

11,20 €/h + 0,56
€/persona

8,80 €/h + 0,56
€/persona

Pagament i/o
tancada

21,80 €/h + 0,56
€/persona

16,50 €/h + 0,56
€/persona

Gratuïta i
oberta

11,20 €/h + 0,56
€/persona

8,80 €/h + 0,56
€/persona

Pagament i/o
tancada

21,80 €/h + 0,56
€/persona

16,50 €/h + 0,56
€/persona

Entre 50€ - 200€

Entre 50€ - 200€

Entre 50€ - 200€

NOTES:
1. L’import de la fiança va en funció de l’activitat.
2. Per cada interval de temps marcat o fracció d’aquest fins arribar al següent interval complet.
3. De mínim dos dies d’activitat. Les activitats esporàdiques amb el suport d’una regidoria de l’Ajuntament tindran el mateix
tractament.
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ACLARIMENTS:
-

Totes les entitats del municipi de Sant Gregori tenen dret a la utilització dues vegades a l’any de les sales Polivalent i
Pirineus sense cost.
Gratuïta i oberta: són dues condicions que s’han de complir conjuntament / Pagament i/o tancada: en els casos que
sigui tancada malgrat ser gratuïta s’entén de la mateixa manera dins aquesta especificació.
La disponibilitat de les sales polivalent i Pirineus està subjecte a la programació o activitats regulars de la instal·lació. La
sala Pirineus té unes condicions d’ús i realització d’activitats regulades per l’Ajuntament.
En cas de concerts o determinats espectacles: s’han de complir unes condicions i permisos de seguretat per poder
desenvolupar aquesta activitat.
En cas de desperfectes superiors al cost de la fiança durant l’activitat realitzada l’empresa, entitat o persona responsable
del lloguer se’n haurà de fer càrrec.
El cost de qualsevol equipament necessari per una activitat i que no estigui disponible a la sala o instal·lació anirà a
càrrec de l’empresa, entitat o persona responsable del lloguer.

C. UTILITZACIÓ SALA “LES CUINERES” DE L’ESPAI LA PINEDA
a) Entitats del municipi .................................................. 15,30 €/esdeveniment + fiança de 50€
b) Particulars del municipi ............................................................. 97,00 €/dia + fiança de 50€

6.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESCOLA DE CARTELLÀ:
a) Entitats del municipi ................................................... 15,30€/esdeveniment + fiança de 50€
(Excepte les que hi tinguin la seva seu)
b) Entitats de fora del municipi o particulars del municipi........................97,00€ + fiança de 50€
c) Per activitats regulades dins l’oferta cultural o esportiva..................................6,10 €/3 hores
d’utilització o fracció

7.- PREU PÚBLIC PER L’UTILITZACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ:
a) Entitats del municipi ........................................................................... 15,30€/esdeveniment
(Excepte les que hi tinguin la seva seu)
b) Entitats de fora del municipi o particulars del municipi........................76,50€ + fiança de 50€
c) Per activitats regulades dins l’oferta cultural o esportiva..................................6,10 €/3 hores
d’utilització o fracció
8.- PREU PÚBLIC PER AL LLOGUER DEL LOCAL “LES BIGUES”:
a) Entitats del municipi ........................................................................... 15,30€/esdeveniment
b) Entitats de fora del municipi o particulars del municipi.......................... 76,50€/esdeveniment
c) Per activitats regulades dins l’oferta cultural o esportiva..................................6,10 €/3 hores
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d’utilització o fracció
9.- PREU PÚBLIC PER AL LLOGUER DE PARCEL·LA DELS “HORTS SOCIALS”:
a) Persones que provenen de serveis socials .................................................................... 0,00€
b) Persones que no provenen de serveis socials ..................................................... 51,00€/any*
*En concepte d’ús d’aigua per regar, entre d’altres.

10.- PREU PÚBLIC PER AL LLOGUER DELS SERVEIS I DUTXES DEL CENTRE BTT SANT GREGORI:
-

Lloguer dels serveis i dutxes del centre BTT Sant Gregori ................................... 15,30 €/dia
Activitats, actes o esdeveniments organitzats al municipi ........................................... Gratuït

11.- PREU PÚBLIC PER AL LLOGUER DE LA PISTA DEL COSTAT DE L’INSTITUT ........... 10,20 €/dia
o fracció
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 17 de setembre de 2018 i
definitivament el 13 de novembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.3
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A LA XARXA SENSE FIL MUNICIPAL DE SANT
GREGORI (WI-FI)

Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el què disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament de Sant Gregori estableix preus
públics per a la prestació del servei d’accés a la xarxa sense fils municipal de Sant Gregori, l’especificació
del qual es conté en l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 2.- Concepte
El preu públic regulat en aquesta ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin els serveis oferts per part de l’Ajuntament.
Article 3.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats o realitzats a través de la xarxa sense fils municipal.
Article 4.- Quantia
4.1.- La quantia del preu públic serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent.
4.2.- La tarifa d’aquest preu públic és el següent
• Per l’accés a la xarxa sense fils de l’Ajuntament de Sant Gregori, gaudint d’accés a
Internet................................................................. 11,00 € (+iva)
4.3.- L’obligació de pagament del preu públic neix amb l’inici de la sol·licitud d’accés a la xarxa i entrega
del nom d’usuari i contrasenya per accedir-hi.
Article 5.- Impagament del preu públic
La falta de pagament produeix el cessament immediat de la prestació del servei d’accés a la xarxa sense
fils municipal.
Article 6.- Compromís i qualitat del servei
6.1.- L’Ajuntament com a prestador del servei de connexió a la xarxa sense fils per accedir als serveis de
connexió a Internet, entre d’altres, assumeix els següents compromisos de qualitat:
• La xarxa estarà operativa, sempre i quan el bucle operador doni el servei de connexió.
• La velocitat garantida d’accés serà el 10% de la velocitat màxima d’accés.
6.2.- L’Ajuntament no assumeix els problemes de lentitud de l’usuari derivats de la seva qualitat de senyal
deficient, entenent com a deficient una qualitat de senyal inferior a 10.
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6.3.-L’Ajuntament no assumeix cap responsabilitat pels possibles talls en la línia ADSL que connecta a la
xarxa sense fils amb Internet.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigents 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 produeixin la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.
Disposició final.
La present ordenança aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2005,
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP i es mantindrà vigent mentre
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.

Sant Gregori, 30 de desembre de 2014.
L’Alcalde,
Jordi Noguer de Palol

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.4
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A LA XARXA SENSE FIL MUNICIPAL DE SANT
GREGORI (Wimax)

Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el què disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament de Sant Gregori estableix preus
públics per a la prestació del servei d’accés a la xarxa sense fils municipal de Sant Gregori, l’especificació
del qual es conté en l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 2.- Concepte
El preu públic regulat en aquesta ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic que es
satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin els serveis oferts per part de l’Ajuntament.
Article 3.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats o realitzats a través de la xarxa sense fils municipal.
Article 4.- Quantia
4.1.- La quantia del preu públic serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent.
4.2.- La tarifa d’aquest preu públic és el següent
Per l’accés a la xarxa sense fils de l’Ajuntament de Sant Gregori, gaudint d’accés a Internet per :
•
•
•
•

Línia Domèstica OPCIÓ 1*:
Línia Domèstica OPCIÓ 2:
Línia Professional OPCIÓ 1*:
Línia Professional OPCIÓ 2:

15,00 € (+IVA)
24,00 € (+IVA)
35,00 € (+IVA)
44,00 € (+IVA)

(*) L’opció 1 és sense manteniment d’usuari.
4.3.- L’obligació de pagament del preu públic neix amb l’inici de la sol·licitud d’accés a la xarxa i entrega
del nom d’usuari i contrasenya per accedir-hi.
Article 5.- Impagament del preu públic
La falta de pagament produeix el cessament immediat de la prestació del servei d’accés a la xarxa sense
fils municipal.
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Article 6.- Compromís i qualitat del servei
6.1.- L’Ajuntament com a prestador del servei de connexió a la xarxa sense fils per accedir als serveis de
connexió a Internet, entre d’altres, assumeix els següents compromisos de qualitat:
• La xarxa estarà operativa, sempre i quan el bucle operador doni el servei de connexió.
• La velocitat garantida d’accés serà el 10% de la velocitat màxima d’accés.
6.2.- L’Ajuntament no assumeix els problemes de lentitud de l’usuari derivats de la seva qualitat de senyal
deficient, entenent com a deficient una qualitat de senyal inferior a 10.
6.3.-L’Ajuntament no assumeix cap responsabilitat pels possibles talls en la línia ADSL que connecta a la
xarxa sense fils amb Internet.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigents 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 produeixin la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.
Disposició final.
La present ordenança aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia *************,
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP i es mantindrà vigent mentre
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
Sant Gregori, 30 de desembre de 2014.
L’Alcalde,
Jordi Noguer de Palol

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.5
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS

De conformitat amb el què es preveu en l’article 116, en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix els següents preus públics amb les tarifes que s’especifiquen a
continuació:
CONCEPTE

QUOTA

A) Matrícula d'accés al centre

109,10 €

B) Servei de la Llar d'Infants:
El mes
Beca pels infants i residents empadronats a Sant
Gregori:

294,90 €
120,10 €

C) Servei de menjador:
Dinar:
Modalitat fixa
Modalitat fixa families nombroses i monoparentals dte 10%

4,20€/dia
3,75€/dia

Modalitat fixa discontinu
Modalitat fixa families nombroses i monoparentals dte 10%

4,70€/dia
4,20€/dia

Modalitat eventual
Modalitat eventual families nombroses i monoparentals dte 10%

5,20€/dia
4,70€/dia

* Les modalitats fixa i fixa discontinu tindràn un descompte
de 2,05€/dia a partir del segon dia inclòs i consecutiu, en cas
de malaltia de l'usuari.
Berenar
Preu berenar, indiferentment de la modalitat
Berenar amb dte 10% per a les families nombroses i monoparentals
D) Servei d'acollida
1. El mes
De 7:30 a 8:30
De 8:00 a 8:30
De 17:15 a 17:45
De 7:30 a 8:30 i de 17:15
De 8:00 a 8:30 i de 17:15
2. Per dia esporàdic
De 7:30 a 8:30
De 8:00 a 8:30
De 17:15 a 17:45
De 7:30 a 8:30 i de 17:15
De 8:00 a 8:30 i de 17:15

1,48€/dia
1,35€/dia

12,50
7,30
7,30
19,80
14,60

a 17:45
a 17:45

a 17:45
a 17:45

€
€
€
€
€

0,83 €/dia
0,83 €/dia
0,83 €/dia
1,66 €/dia (2 tiquets de 0,83€)
1,66 €/dia (2 tiquets de 0,83€)

Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

145

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

NOTES:
1.- Les famílies que tinguin dos o més fills gaudint del servei de la llar d’infants municipal, és a dir
que hi hagi dos o més germans en el centre, tindran les següents bonificacions:
- 2on germà en el centre ......................15% en la quota del segon germà.
- 3 ó més germans en el centre.............20% en la quota del tercer germà i següents.
2.- Les famílies nombroses, les monoparentals i les persones amb discapacitat igual o superior al
33%, ja sigui perquè aquesta condició la reuneix l’usuari final del servei o un dels representants
legals quan aquest usuari final del servei és un menor d’edat, tindran un 15 % de descompte sobre
la quota mensual.
Tanmateix aquesta bonificació només tindrà lloc quan els ingressos ponderats de la família no
superin 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Així mateix, aquesta bonificació es farà a petició dels interessats, els quals hauran d’acreditar tenir-hi
dret presentant la declaració de renda corresponent a la darrera anualitat.
3.- Aquestes bonificacions no seran acumulables

DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 26 d’octubre de 2016, ha quedat definitivament
aprovada el 19 de desembre de 2016, entrarà en vigor el curs 2016-2017 i tindrà vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian

Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

146

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.6
PER LA CESSIÓ D’UTILITZACIÓ DEL VIVER D’EMPRESES

De conformitat amb el què es preveu en l’article 116, en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix els següents preus públics amb les tarifes que s’especifiquen a
continuació:

S’estableix un quota mensual per jornada complerta (QM):

QM any 1 QM any 2 QM any 3

QM any 4

QM any 5

QM Pròrroga

51€/mes

122,40€/mes

132,60€/mes

augment 20%darrer any

60€/mes

90€/mes

Així mateix, també s’estableixen les següents quotes:
Quota mensual per mitja jornada.................................................................................... 35,70 €/mes
Quota setmanal .................................................................................................................... 30,60 €
Quota dies eventuals .............................................................................................................. 6,10 €
El material fungible serà a càrrec de cada emprenedor.
Serveis complementaris:
Impressió blanc i negre ..................... 0,035 €/unitat (arrodonit el preu final a l’alça de cèntims d’euro)
Impressió color ............................................................................................................. 0,20 €/unitat

DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 17 de setembre de 2018 i
definitivament el 13 de novembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.7
PEL LLOGUER DE MATERIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL

De conformitat amb el què es preveu en l’article 116, en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix els següents preus públics amb les tarifes que s’especifiquen a
continuació:

- Taules i cadires per activitats particulars en llocs públics i fora dels equipaments municipals 15,30 €/dia
Nota: no s’acceptaran sol·licituds per d’espais particulars.

DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 17 de setembre de 2018 i
definitivament el 13 de novembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sant Gregori, 16 de desembre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 3.8
PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE BATXILLERAT A GIRONA

De conformitat amb el què es preveu en l’article 116, en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix els següents preus públics amb les tarifes que s’especifiquen a
continuació:

Preu servei fix

Alumnes
Preu €/dia
mínim 19 a 25
3,20
26
3,08
27
2,96
28
2,86
29
2,76
30
2,66
més de 30
segons preu servei

Preu €/curs Dies lectius curs
566,40
177
544,61
177
524,44
177
505,71
177
488,27
177
470,82
177
177

Es preveu un dipòsit de 80€ de reserva de plaça que serà descomptat del primer rebut.
Preu servei esporàdic:
Preu €/dia Preu €/trajecte
3,60
1,80

DISPOSICIÓ FINAL:
El present annex a l’Ordenança Fiscal General de preu públic ha estat aprovat provisionalment el 2 d’agost
de 2019, va quedar definitivament aprovat el 26 de setembre, entrarà en vigor el dia 9 d’octubre de 2019
data de la publicació de l’Edicte definitiu al BOP núm 194 i tindrà vigència fins a la seva modificació o
derogació expressa.

Sant Gregori, 9 d’octubre 2019.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària Actal,
Irene Martinez Sebastian
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.0
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa:
Aquesta ordenança fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en relació amb el 4.1.b)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 6.1 i 8.1 b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; 15 i següents del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar el règim jurídic general aplicable a les Contribucions Especials, en
aquest municipi, previst en els articles 28 al 37 inclosos, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE
Article 2n. – Fet imposable:
1. El fet imposable de les Contribucions Especials estarà constituït per l'obtenció per part del subjecte
passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres
públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis públics de caràcter municipal per aquest Ajuntament.
2. Les Contribucions Especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l'establiment o
l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que
unes i altres siguin utilitzades efectivament pels subjectes passius.
Article 3r.- Consideració d’obres i serveis:
1. Als efectes d'allò que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els
següents:
a) Els que dintre l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per atendre els fins que li
són atribuïts. S'exclouen les obres realitzades a títol de propietari dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver estat atribuïts o delegats per altres entitats
públiques, i també aquells la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués assumit.
c) Els que es realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions
econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter de
municipals, encara que siguin realitzades o establertes per:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils, quan l'únic titular del seu capital social sigui
aquest Ajuntament.
Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

150

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les Contribucions Especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o l'ampliació
dels serveis per raó de les quals haguessin estat establertes i exigides.
Article 4rt.- Obres i serveis determinants del fet imposable:
L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de les Contribucions especials,
sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable establertes a l’article 2n de la
present Ordenança, entre d’altres i a títol merament orientatiu i no limitatiu:
a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d’aigua, de xarxes de
clavegueram i desguàs d’aigües residuals.
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució
d’energia elèctrica.
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places ja obertes i pavimentades, i també la
modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies públiques urbanes.
f) Per l’establiment i l’ampliació del servei d’extinció d’incendis.
g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per al regatge de finques.
h) Per a la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües per a
l’abastament.
i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.
j) Per la plantació d’arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l’ampliació de parcs i jardins
que siguin d’interès per un determinat barri, zona o sector.
k) Per desmuntar, aplanar i construir murs de contenció.
l) Per la realització d’obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i
inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d’aigües.
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades de distribució
d’aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i
informació.
n) Per a la realització o establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals.
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CAPÍTOL III. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5è. – Exempcions i bonificacions:
1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions Especials altres beneficis fiscals que els que vinguin
establerts per disposicions amb caire de Llei posterior al RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui, en els casos a què es refereix l'apartat anterior, es considerin amb dret a un benefici fiscal ho
faran constar així davant l'Ajuntament, amb menció expressa del precepte en què considerin emparat el
seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les Contribucions Especials, les quotes que haguessin pogut
correspondre als beneficiaris o, si escau, l'import de les bonificacions, no podran ser objecte de distribució
entre la resta dels subjectes passius.
CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS
Article 6è. – Consideració de subjectes passius:
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions Especials les persones físiques i
jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, especialment
beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals que
originen l'obligació de contribuir.
2. Als efectes d'allò que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones especialment beneficiades:
a) A les Contribucions Especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis que afectin
béns immobles, els seus propietaris.
b) A les Contribucions Especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o les seves entitats titulars.
c) A les Contribucions Especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més dels
propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en
aquesta branca, al terme municipal.
d) A les Contribucions Especials per a construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores
que hagin d'utilitzar-les.
Article 7è. – Contribuents:
1. Sens perjudici d'allò que disposa l'apartat 3 de l'article 11 d’aquesta ordenança, les Contribucions
Especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin al Registre de la
Propietat, com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats
per les obres o serveis, en la data d'acabament de les obres o en la de començament de la prestació del
servei.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de Propietaris facilitarà
a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la Comunitat, a fi
de procedir a la liquidació i notificació de les quotes individuals. Si no es fes així, s'entendria com a
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acceptat que es liquidés i notifiqués una única quota, de la distribució de la qual se n'ocuparia la mateixa
Comunitat.
CAPÍTOL V. BASE IMPOSABLE
Article 8è. – Base imposable:
1. La base imposable de les Contribucions Especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del
cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis.
2. El referit cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs parcials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i programes
tècnics.
b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis, excepte que es
tractés de béns d'ús públic, de terrenys, cedits gratuïtament i obligatòriament al Municipi, o el d'immobles
cedits en els termes establerts a l'article 77 de la Llei de patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres
o instal·lacions, i també les que s'hagin d'abonar als arrendataris dels béns que hagin de ser enderrocats
o ocupats.
e) L'interès del capital invertit a les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al crèdit per finançar
la porció no coberta per Contribucions Especials o la cobertura d'aquestes en cas de fraccionament
general, durant l'execució de l'obra.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost fos major
o menor que el previst, es prendria el cost real a efectes del càlcul de les quotes definitives
corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c. d’aquesta ordenança, o de les
realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es refereix l'apartat 2.b. del mateix
article, la base imposable de les Contribucions Especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes
aportacions, sens perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la
mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 a què es refereix l'apartat primer
d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la quantitat
resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que s'obtinguin de l'Estat,
Generalitat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada.
6. Donat cas que la persona o entitat que tingui la condició de subjecte passiu de les Contribucions
Especials atorgués una subvenció o auxili econòmic per a la realització de les obres o l’establiment o
l’ampliació dels serveis municipals, l’import de tal subvenció o auxili es destinaria primerament, a
compensar la seva quota, i l’excés, si n’hi hagués, s’aplicaria a reduir, a prorrata, la quota de la resta dels
subjectes passius.
Article 9è. – Determinació de la base imposable:
La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació concret el percentatge del cost de l'obra o servei a
repartir entre els afectats, sense perjudici del que resulti de la liquidació definitiva de l'obra, que
Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

153

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

constituirà en cada cas la base imposable de la Contribució Especial de què es tracti, sempre amb el límit
màxim del 90% a què es refereix l'article anterior. Aquest percentatge serà fixat per l'Ajuntament, i
ponderarà els interessos públics i privats que concorrin a l’obra o servei de què es tracti.
CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 10è. – Bases de repartiment:
1. La base imposable de les Contribucions Especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en
compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les següents regles:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, a través de qualsevol funció matemàtica,
com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre béns immobles.
b) Si es tracta de l'establiment o l'ampliació del servei d'extinció d'incendis, podran ser distribuïdes entre
les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a
l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte
passiu fos superior al 5 per 100 de l'import de les seves primes recaptades, l'excés es traslladaria als
exercicis successius fins la seva total amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 6-d) d’aquesta ordenança, l'import total de les
Contribucions Especials serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d'utilitzar-les partint de
l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
Article 11è. – Altres bases de repartiment:
1. Tota l’àrea de realització de les obres o d'instal·lació o ampliació del servei segons delimitació
establerta a l’acord d’imposició intervindrà de manera homogènia amb vista al còmput de mòduls
tributaris, i no es tindrà en compte per tant el diferent cost o grau de benefici o utilitat que poguessin
tenir els diferents trams integrants de l’obra, a menys que el mateix acord d’imposició ja hagués qualificat
a tots o alguns d’ells com a zona amb un grau de benefici diferenciat i per tant objecte d’un tractament
individualitzat a tots els efectes.
2. Donat cas que l'import total de les Contribucions Especials es repartís tenint en compte els metres
lineals de façana dels immobles, s'entendria per finques amb façana a la via pública no només les
edificades en coincidència amb l'alineació exterior de l'illa, sinó també les construïdes en blocs aïllats, fos
quina fos la seva situació respecte de la via pública que delimités aquella illa i fos objecte de l'obra; en
conseqüència, la longitud de la façana s’amidarà, en aquests casos, per la del solar de la finca,
independentment de les circumstàncies de l'edificació, els patis oberts, les zones de jardí o els espais
lliures.
3. Quan sigui presumible per una finca o conjunt de finques, afectades per una contribució especial, un
benefici inferior o superior al de la resta de les parcel·les beneficiades per l’obra o servei, l'Ajuntament en
l'acord d'ordenació podrà quantificar aquest benefici, assenyalant el corresponent coeficient reductor o
multiplicador. Caldrà en tot cas que s’adjunti a l’expedient l’informe tècnic justificatiu.
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CAPÍTOL VII. MERITAMENT
Article 12è. – Meritament:
1. Les Contribucions Especials es meritaran en el moment en què les obres s'hagin executat o el servei
hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, el meritament es produiria per cada un dels
subjectes passius des que s'haguessin executat les corresponents a cada tram o fracció de l'obra.
2. Sens perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior, un cop aprovat l'acord concret d'imposició i
ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les Contribucions Especials en funció
de l'import del cost previst per l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova anualitat si no han
estat fetes les obres per a les quals es va exigir la corresponent bestreta.
3. El moment del meritament de les Contribucions Especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que disposa l'article 5 d’aquesta
ordenança, encara que a l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb
referència a la data de la seva aprovació i que el mateix subjecte hagi pagat les quotes de conformitat
amb allò que disposa l'apartat 2 d’aquest article. Quan a la persona que figuri com a subjecte passiu a
l'acord concret d'ordenació li hagi estat notificat així, i transmeti els drets sobre els béns o les explotacions
que motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'esmentat acord i el del naixement
del meritament, estarà obligada a donar compte a l'Administració municipal de la transmissió efectuada,
dins del termini d'un mes des de la data d'aquesta transmissió, i , si no ho fes, aquesta Administració
podria dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en tal expedient.
4. Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es
procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i
s'efectuaran les liquidacions que procedeixin compensant com a lliurament a compte els pagaments
anticipats que s'haguessin efectuat. Aquest assenyalament definitiu serà realitzat pels òrgans competents
de l'Ajuntament, i s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per l'obra o servei de
què es tracti.
5. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de
subjectes passius en la data del meritament del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que
els correspon, l'Ajuntament practicaria d'ofici la pertinent devolució.
CAPÍTOL VIII. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS
Article 13è. – Fraccionament i ajornament de les quotes:
1. Un cop determinada la quota que s’ha de satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del
contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, i s’ha de garantir el
pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats
ajornades, mitjançant hipoteca, aval bancari o una altra garantia suficient a satisfacció de la Corporació.
2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import total
del deute tributari que li correspongui.
3. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent del pagament, els recàrrecs i els interessos corresponents.
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4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament,
mitjançant ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament i també dels interessos vençuts.
Aleshores es podrà cancel·lar la garantia constituïda.
CAPÍTOL IX. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
Article 14è. – Imposició:
L'exacció de les Contribucions Especials necessitarà la prèvia adopció per l'Ajuntament de l'acord
d'imposició en cada cas concret.
Article 15è. – Ordenació:
1. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei que s'hagi de
costejar mitjançant Contribucions Especials no podrà executar-se fins que se n’hagi aprovat l'ordenació
concreta.
2. L'acord d'ordenació serà d'inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost previ de les obres i
serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiats i els criteris de repartiment. L'acord d'ordenació
concret es remetrà en la resta de qüestions a aquesta ordenança de contribucions especials.
3. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de Contribucions Especials, i determinades les quotes que
cal satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili
són coneguts, i, si no, a traves d'edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant
l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les Contribucions Especials, el percentatge del
cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
Article 16è.- Col·laboració amb altres ens locals:
1. Quan l'Ajuntament col·labori amb d’altres entitats locals en la realització o l'establiment o l'ampliació de
serveis i sempre que s'imposin Contribucions Especials, s'observaran les següents regles:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives pel que fa als acords d'imposició i
ordenació concrets.
b) La gestió i recaptació de les CEM es farà per l’entitat encarregada de la realització de les obres o de
l’establiment o ampliació dels serveis, sens perjudici d'allò que disposa la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una d'aquestes entitats, quedaria
sense efecte l'actuació comuna, i adoptarien separadament cadascuna d'elles les decisions que
procedissin.
Article 17è.- Delegació d’atribucions:
Posat cas de delegació de l'execució d'obres o establiment o ampliació de serveis que s'hagin de finançar
mitjançant Contribucions Especials, les facultats d'imposició i ordenació podran correspondre a l'ens
delegat, en els termes de la mateixa delegació, sens perjudici del que preveu l'article 132 de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

156

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

CAPÍTOL X. COL·LABORACIÓ CIUTADANA
Article 18è. – Col·laboració ciutadana:
1. Els propietaris o els titulars afectats podran constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents i
promoure la realització d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis, i es comprometran a sufragar la
part que correspongui aportar a l'Ajuntament, a més de la que els pertoqui, quan la situació financera
municipal no permeti destinar-hi recursos. També es podran celebrar convenis amb associacions de
contribuents o amb contribuents aïllats, en virtut que els particulars avancin el total import de l'obra i
l'Ajuntament reconegui l’aportació que ha d’abonar en exercicis posteriors.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació de serveis
promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en Associacions Administratives de Contribuents en el
període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les Contribucions Especials.
3. Per a la constitució de les Associacions Administratives de Contribuents a què es refereix l'article
anterior, l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin,
almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer. En aquest cas els acords seran obligatoris
per a tots els contribuents.
CAPÍTOL XI. RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
Article 19è.– Recaptació:
Per a la recaptació de les Contribucions Especials es procedirà segons el que estableixen les Ordenances
generals de gestió, inspecció i recaptació, RGR i disposicions complementàries.
Article 20è. – Infraccions i sancions:
1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, i també les sancions que
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a les Ordenances generals de gestió,
inspecció i recaptació.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes liquidades
no prescrites.
CAPÍTOL XII. REMISSIÓ NORMATIVA
Article 21è. – Remissió normativa:
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s'aplicarà l’ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, la Llei general tributària i les disposicions que les desenvolupin i
complementin.
CAPÍTOL XIII. VIGÈNCIA
Article 22è. – Vigència:
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2006 i continuarà en
vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació. Mentre, regirà la vigent.
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DISPOSICIÓ FINAL: VIGÈNCIA
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19
d’Octubre de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada en data 19/12/05, entrarà en vigor al dia
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.
Sant Gregori, 30 de desembre de 2014.
L’Alcalde,
Jordi Noguer de Palol

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA NÚM. 4.1
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDA ALS EMPRENEDORS

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i
subvencions a emprenedors que iniciïn i/o exerceixin una activitat empresarial i/o professional al nostre
municipi.
Article 2.- Tindran consideració de joves emprenedors els joves fins a vint-i-nou anys.
Article 3.- El local de negoci haurà d’estar obert un mínim de 35 hores setmanals.
Article 4.- Les ajudes seran atorgades a càrrec de l’aplicació 16-241-47000 del pressupost municipal, la
consignació anual de la qual serà la quantitat màxima a concedir en el present exercici.
Article 5.- Es subvencionaran els següents impostos i taxes:
Es subvencionaran els següents impostos i taxes:
1. IMPOSTOS LOCALS:
a) El 60% de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
b) En relació a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la subvenció es farà en la següent proporció:
- Persones de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori:
1 lloc de treball

2 llocs de treball

1er any

60%

60%

2on any

60%

60%

3er any

50%

50%

4rt any

30%

40%

5è any

30%

- Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i emprenedors de 18 a 29 anys de
fora de Sant Gregori:
1 lloc de treball

2 llocs de treball

1er any

50%

50%

2on any

50%

50%

3er any

40%

40%

4rt any

20%

30%

5è any

20%
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Si els emprenedors realitzen l’activitat en règim de lloguer, podran rebre la subvenció de l’IBI,
prèvia presentació del rebut de lloguer repercutit.

c) En relació a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
- Persones de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori:
1er any

60%

2on any

60%

3er any

50%

4rt any

40%

5è any
40%
- Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i emprenedors de 18 a 29 anys de
fora de Sant Gregori:
1er any

50%

2on any

50%

3er any

40%

4rt any

30%

5è any

30%

2. TAXES MUNICIPALS:
a) Taxa per la prestació de serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions,
dels espectacles públics i activitats recreatives i de les activitats innòcues:
- Persones de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori ....................................... 80%
- Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i joves de 18 a 29 anys de fora de
Sant Gregori ............................................................................................................ 60%
- Persones majors de 30 anys de fora del municipi ....................................................... 30%

b) Taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans:
Joves de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori ........................................................ 10%
Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i joves de 18 a 29 anys de fora de Sant
Gregori ................................................................................................................................ 10%
Treballadors autònoms que iniciïn una activitat econòmica al municipi ..................................... 10%

Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

160

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

Article 6.- Les subvencions pels conceptes d’IBI i IAE es pagaran un cop justificat el pagament
corresponent. El període que es computarà serà l’any natural i complert.
Article 7.- Per gaudir de la subvenció és requisit que el negoci s’exerceixi per un període mínim de 4
anys.En cas que es tanqui abans d’aquest termini, l’emprenedor estarà obligat a retornar la part
proporcional de la subvenció de l’impost de construccions i de la taxa d’obertura que hagi cobrat.
En cas que es tanqui abans d’aquest termini, el jove estarà obligat a retornar la part proporcional de la
subvenció del impost de construccions i de la taxa d’obertura que hagi cobrat.
Article 8.- Aquestes subvencions no són acumulables amb d’altres línies específiques fixades per la
Corporació, encara que si són compatibles amb qualsevol altra subvenció que l’empresari pugui rebre
d’altres administracions.
Article 9.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Imprès de sol·licitud de subvenció
Projecte d’activitat, o reforma.
Alta i rebut de l’IAE
Rebut de l’IBI o rebut de lloguer amb la repercussió de l’IBI.
TC1/TC2 o alta autònoms.

Serà necessari que anualment es presentin els rebuts de IBI i IAE, per tramitar la subvenció, així com la
justificació de la nova contractació a partir del quart any, si s’ha produït.
DISPOSICIONS ADDICIONALS:
Disposició addicional primera.- Les subvencions concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança es regiran per la normativa que es van concedir.
Disposició addicional segona.- Per accedir a la subvenció l’interessat no haurà de tenir cap deute
pendent amb l’Ajuntament de Sant Gregori.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
Els joves que compleixin les condicions establertes en l’articulat de la present ordenança a l’entrada en
vigor de la mateixa, es podran acollir a les ajudes contemplades a aquesta ordenança per a la resta dels
exercicis econòmics pendents de transcórrer des de l’inici de la seva activitat.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal General, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017 i
definitivament el 13 de novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i tindrà vigència
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sant Gregori, 30 de desembre de 2017.
59
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ANNEX 1

ORDENANÇA NÚM. 4.2
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDES A AGRICULTORS I RAMADERS

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i
subvencions a agricultors i ramaders, residents i empadronats en aquest municipi.
Article 2.- Tindran consideració d’agricultors i ramaders les persones físiques i/o jurídiques que iniciïn i/o
exerceixin activitats agrícoles i/o ramaderes al nostre municipi, i que aquesta sigui la seva activitat
principal.
Article 3.- Les ajudes seran atorgades a càrrec de l’aplicació 08.414.47000 del pressupost municipal, la
consignació anual de la qual serà la quantitat màxima a concedir en el present exercici.
Article 4.- L’import de la subvenció serà del 50% de l’increment de la quota de l’IBI de naturalesa
rústega que s’hagi produït per causa de la regularització que s’ha portat a terme a l’exercici 2015, per
incorporació dels elements tributaris subjectes a l’activitat agrícola i/o ramadera els quals anteriorment no
estaven subjectes a tributació.
Article 5.- Les subvencions es pagaran un cop justificat el pagament corresponent. El període que es
computarà serà l’any natural i complert.
Article 6.- Per gaudir de la subvenció és requisit que l’activitat principal s’exerceixi per un període mínim
de 4 anys.
Article 7.- Aquestes subvencions no són acumulables amb d’altres línies específiques fixades per la
Corporació, encara que si són compatibles amb qualsevol altra subvenció que l’empresari pugui rebre
d’altres administracions.
Article 8.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
f)
g)
h)
i)
j)

Imprès de sol·licitud de subvenció.
Alta i rebut de l’IAE.
Liquidació IRPF (comprovació activitat principal).
Rebut de l’IBI o rebut de lloguer amb la repercussió de l’IBI.
TC1/TC2 o alta autònoms.

Serà necessari que anualment es presentin els rebuts de IBI i IAE, per tramitar la subvenció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS:
Disposició addicional primera.- Les subvencions concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança es regiran per la normativa que es van concedir.
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Disposició addicional segona.- Per accedir a la subvenció l’interessat no haurà de tenir cap deute
pendent amb l’Ajuntament de Sant Gregori.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança, aprovada provisionalment el 26 d’octubre de 2016, i definitivament el 19 de
desembre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2017 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.

Sant Gregori, 20 de desembre de 2016.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ANNEX 1

ORDENANÇA NÚM. 4.3
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDES A PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MOBILITAT REDUÏDA

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i/o
subvencions a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, residents i empadronats en aquest
municipi.
Article 2.- Tindran consideració de persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda les persones físiques
components de la unitat familiar que tinguin un grau de disminució igual o superior al 33%, d’acord amb
la certificació expedida per organismes competents (ICASS, etc.).
Article 3.- Les ajudes seran atorgades a càrrec de l’aplicació 15.231.48000 del pressupost municipal, la
consignació anual de la qual serà la quantitat màxima a concedir en el present exercici.
Article 4.- L’import de la subvenció serà:
a) del 50% de la quota de l’IBI de naturalesa urbana de l’habitatge habitual de la persona amb
discapacitat on consta empadronada.
b) del 100% de la quota de l’IVTM del vehicle adaptat i/o que serveixi de transport de la persona amb
discapacitat domiciliat al municipi de Sant Gregori i que no és susceptible de reconeixement de l’exempció
recollida a l’impost.
Article 5.- Les subvencions es pagaran un cop justificat el pagament corresponent. El període que es
computarà serà l’any natural i complert.
Article 6.- Per gaudir de les ajudes i/o subvencions és requisit que els ingressos de la unitat familiar
obtinguts durant el darrer any declarat no superin 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Article 7.- Aquestes ajudes i/o subvencions no són acumulables amb d’altres línies específiques fixades
per la Corporació, encara que sí són compatibles amb altres ajudes que les persones amb discapacitat
puguin rebre d’altres administracions.
Article 8.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
k)
l)
m)
n)

Imprès de sol·licitud de subvenció.
Certificació i/o document de reconeixement de la discapacitat.
Rebut de l’IBI o rebut de l’IVTM.
Liquidació IRPF del darrer exercici anterior de la unitat familiar.

Serà necessari que anualment es presentin els rebuts de IBI i IVTM per tramitar la subvenció.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS:
Disposició addicional primera.- Les ajudes i/o subvencions concedides amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta ordenança es regiran per la normativa que es van concedir.

Disposició addicional segona.- Per accedir a la subvenció l’interessat no haurà de tenir cap deute
pendent amb l’Ajuntament de Sant Gregori.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017, i definitivament el 13 de
novembre de 2017, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2018 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, 20 de novembre de 2017.
L’Alcalde,
Joaquim Roca Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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ORDENANÇA NÚM. 4.4
ORDENANÇA REGULADORA D’AJUDES SOBRE IBI, A FAMÍLIES MONOPARENTALS

Primera: OBJECTE.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació i la fixació de criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de les ajudes que atorgui l’Ajuntament de Sant Gregori en règim de
concurrència competitiva destinades a finançar la quota de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a famílies
monoparentals.
El concepte de família monoparental està definit a l’article 4 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
Segona: FINALITAT.
La finalitat d’aquestes bases és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de família
monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que
tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
Tercera: REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES I FORMA D’ACREDITAR-LOS.
−

Podran sol·licitar els ajuts econòmics d’aquestes bases les persones físiques que reuneixin les
següents condicions:
a. Estar empadronat al municipi de Sant Gregori, amb una antiguitat mínima d’un any de
residència.
b. Estar en possessió del títol de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.
c. Constar com a contribuent o estar obligat al pagament per repercussió legal de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Gregori, l’any en el qual se sol·liciti
l’ajut per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del
padró d’habitants.
d. Estar al corrent, tant el peticionari com les persones que segons el padró d’habitants
convisquin amb ell, de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Gregori, l’Agència
Tributària i la Seguretat Social.
e. No constar com a propietari, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap
altre immoble urbà, en aquest o en un altre municipi.
En cas que el sol·licitant sigui propietari de finques rústiques, la suma dels valors cadastrals
de totes elles no pot superar els 5.000,00 euros.
f. Quan l’immoble assenyalat a l’apartat c) estigui integrat en un edifici destinat a habitatges de
caràcter plurifamiliar, aquest haurà de tenir la consideració d’entitat independent a efectes
cadastrals.
g. No trobar-se en cap situació que impedeixi obtenir la condició de beneficiari de subvencions
públiques segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s’indiquin a l’article 6è.
Quart: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
El procediment de concessió de les subvencions reglades a les presents bases serà el de concurrència
competitiva i es tramitarà mitjançant convocatòria publica anual.
Cinquena: TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Les persones sol·licitants podran presentar les sol·licituds un cop publicada la convocatòria anual, dins el
termini establert a la mateixa.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Gregori
mitjançant model normalitzat, que podrà trobar-se a la pagina web de l'Ajuntament www.santgregori.cat.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació de les normes que la
regulen però no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual es resoldrà una vegada
estudiada i valorada per la Comissió de valoració.
Sisena: DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
Per poder participar en la convocatòria oberta amb la instància de sol·licitud de subvenció, degudament
signada pel sol·licitant o el seu representant legal, caldrà adjuntar la documentació següent:
1. Fotocòpia del DNI, PASSAPORT o NIE de la persona sol·licitant, i en cas que la presentació sigui
efectuada per representant legal, també fotocòpia del DNI del/la representant legal i del
document acreditatiu dels poders que ostenta.
2. Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.
3. Fotocòpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti acreditar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
4. Còpia del contracte de lloguer i dels rebuts que n’acreditin l’abonament per repercussió legal, si és
el cas.
5. Declaració responsable signada, segons model normalitzat, en el qual es posi de manifest per la
persona sol·licitant d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant
Gregori, la resta d’administracions i amb la Seguretat Social, i la concurrència dels requisits per
poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions.
6. Imprès de dades bancàries, signat i amb el segell de validació de l’entitat bancària del compte en
el qual es desitja percebre la subvenció.
La família sol·licitant haurà estar empadronada en l’immoble respecte al qual efectua la sol·licitud de
subvenció de la quota de l’impost sobre béns immobles, però no caldrà aportar certificat
d’empadronament, aquest aspecte serà comprovat directament per l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Setena: RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona
beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi
a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ha fa això s’entendrà per
desistida de la seva sol·licitud.
Vuitena: CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
Per tal de determinar el percentatge de l’ajust es tindrà en compte el nivell d’ingressos de la unitat
familiar següents:
−
−
−
−

Ingressos inferiors a 20.000 €/any s’aplicarà una bonificació del 80% i amb el límit de 200,00€.
Ingressos iguals o superiors a 20.000 €/any i inferiors a 55.000,00 €/any s’aplicarà una bonificació
del 40% i amb el límit de 200,00€.
Ingressos iguals o superiors a 55.000 €/any i inferiors a 75.000,00 €/any s’aplicarà una bonificació
del 20% i amb el límit de 200,00€.
Ingressos iguals o superiors a 75.000,00 € quedaran exclosos d’aquestes bases.

L’import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’habitatge habitual, corresponent a l’exercici en què es publica la convocatòria, per
l’habitatge habitual en aquella data, i aplicant les mateixes regles que l’ordenança fiscal reguladora
d’aquest impost, vigent en l’exercici de la convocatòria, estableix per la bonificació a favor dels subjectes
passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
Novena: QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR I CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA.
El pressupost màxim que es destinarà als procediments de subvencions regulats per aquestes bases serà
aquell previst al Pressupost General de la Corporació vigent en l’exercici de la convocatòria.
L’import acumulat de les subvencions que s’atorguin no excedirà del límit de la consignació pressupostària
esmentada.
L’Ajuntament es reserva la facultat de no esgotar la partida pressupostària si el nombre de sol·licituds
rebudes i la quantitat de les sol·licituds ho requerissin.
Un cop exhaurida la partida pressupostària destinada per cobrir aquestes ajudes, només es podran
atorgar més ajudes si aquesta s’augmenta per tal de cobrir en part o totalment les peticions realitzades.
La partida pressupostària destinada a cobrir aquestes despeses serà d’ajuts socials aprovada al
pressupost vigent de cada convocatòria.
Desena: ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ.
Les peticions seran avaluades per una Comissió formada per:
−
−
−

Alcalde - President de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
Regidor/a de Serveis Socials o persona en qui delegui.
Secretària de l’Ajuntament que actuarà com a Secretària de la Comissió
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Aquesta Comissió farà la proposta que se sotmetrà a l’aprovació de la Junta de Govern, en base a la que
es demanarà la subvenció.
Onzena: TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini
establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les ajudes serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de
tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les ajudes, aquetes seran notificades a les persones interessades en un
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació de
la concessió/denegació. No obstant, amb caràcter previ i de forma potestativa es podrà presentar recurs
de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat.
Dotzena: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense
reserves l’ajut així com les condicions imposades en la concessió, no obstant això, si transcorreguts vint
dies des de la recepció de l’acord de concessió no es manifestés expressament objeccions per part del
beneficiari, la subvenció es considerarà tàcitament acceptada.
Tretzena: FORMA DE PAGAMENT.
La subvenció es farà efectiva mitjançant transferència bancaria al compte corrent assenyalat per la
persona beneficiaria, el termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
La tresoreria municipal, abans d'ordenar la transferència bancaria verificarà el pagament de l'IBI de
l'exercici pel qual es demana l'ajut (total o de les fraccions vençudes en cas de pagament per fraccions).
La manca de pagament per part de la persona beneficiaria determinarà la revocació de l’ajut.
Catorzena: JUSTIFICACIÓ.
S’entén justificada la finalitat amb la comprovació per la Tresoreria municipal del pagament de l'impost
corresponent a l'exercici en que s'hagi concedit la subvenció.

Quinzena: OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Son obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a mes de les especificades a l'article 14
LGS, les següents:
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1. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
2. Estar al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Municipal. Aquesta circumstancia serà
comprovada directament per l'Ajuntament de Sant Gregori, per a la qual cosa no requerirà de
l’aportació de cap documentació per part de l'interessat.
3. Comunicar a l’òrgan concedent la modificació de qualsevol circumstancia que pugui afectar algun
dels requisits exigits per a la concessió de subvencions.
4. Facilitar tota la informació que els hi sigui requerida per l'Ajuntament, per tal de comprovar la
veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.
5. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici
d'aquestes actuacions.
L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoació del corresponent expedient de reintegrament de la subvenció.
Setzena: VIGÈNCIA
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació i fins a la seva modificació o
derogació.
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