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Núm. 18186
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
per a 2011
D’acord amb l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim
Local de Catalunya, es fa públic que s’ha elevat a definitiva mitjançant resolució d’alcaldia de 17 de desembre de 2010, l’acord del
Ple de 28 d’octubre de 2010 d’aprovació de les Ordenances Fiscals
de l’exercici 2011, el text de la qual és el següent:
“PRIMER- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació de les Ordenances
fiscals de l’exercici 2011.
SEGON- Publicar, d’acord amb l’article 178.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de Règim Local de Catalunya, el text de les mateixes que a continuació es transcriu:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
ARTICLE 11
Es modifica el següent apartat:
“Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Per als béns de naturalesa urbana, el 0,780 %
b) Per als béns de naturalesa rústica, el 0,780 %
c) Per als béns de característiques especials, el 0,780 %.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
ARTICLE 4
S’afegeix el següent redactat al final de l’apartat 2 :
“L’exempció de l’apartat e) produirà efectes a partir de l’exercici següent al de la seva publicació.”
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ARTICLE 5
S’afegeix el següent redactat al final de l’apartat 2 :
“Aquest dret de prorrateig s’aplicarà a instàncies del subjecte passiu.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
ARTICLE 3
Es modifica l’apartat 5.
“1a pròrroga: 50 % del preu inicialment satisfet.
2a pròrroga i successives: 100% del preu inicialment satisfet.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9.
Es modifica el títol de l’Ordenança Fiscal núm. 9:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I D’ALTRES
USOS PRIVATS QUE HO REQUEREIXIN.”
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Es modifica el seu redactat:
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant
tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats, instal·lacions i d’altres usos privats que ho
requereixin, que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Cassà de la Selva, s’ajusten normativament a la concurrència dels diferents marcs sectorials:
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
-	Altres disposicions genèriques no municipals (equipaments comercials, salut pública, seguretat industrial...).
-	Altres disposicions municipals aplicables de seguretat, sanitat i
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salubritat i de tranquil·litat i d’afectació del medi ambient.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s’especifiquen: Autoritzacions ambientals,
llicències ambientals amb informe vinculant del Consell Comarcal, comunicacions prèvies (ambientals, activitats recreatives i
d’espectacles, prevenció i seguretat en matèria d’incendis), obertures d’activitats innòcues, verificació i comprovació d’usos privats.
Per al cas de les activitats es produirà el fet imposable, en qualsevol supòsit d’autorització o llicència, quan:
a. Es produeixi la primera instal·lació de l'establiment per començar les seves activitats o bé canvis de titularitat.
b. L’ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s’hi realitzi i que afecti les condicions que s’assenyalen en aquest article,
motiu pel qual s’exigirà una nova verificació d’aquestes.
c. L’adequació, els controls periòdics i les revisions de les activitats previstes en els següents marcs normatius:
- Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés d’adequació
de les activitats d’incidència ambiental, modificada per l’article
24 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i
financeres.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Ordenances municipals en quan a activitats innòcues i sotmeses a regim de comunicació.”
ARTICLE 5. BASE IMPOSABLE
Es modifica el seu redactat ampliant l’apartat c) a establiments de
pública concurrència :
“- Restauració.
- Activitats recreatives i espectacles públics.
- Centres comercials.
- Centres de reunió (esbarjo, esports, jocs, religiós, etc.).
- Residencials públic (hotels, hostals, residencies, pensiones, etc.).
- Despatxos professionals, oficines, etc.”
S’afegeix un apartat 4
“4. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per m2 .  1,35 euros.”
ARTICLE 6.
Es modifica el redactat de l’apartat 2:
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“ 2.
Per al cas d’adequacions, controls periòdics i revisions previstes en el marc normatiu de la Llei 4/2004 o de la Llei 20/2009 o de
les ordenances municipals en quan a activitats innòcues o sotmeses
a regim de comunicació i per al cas de trasllat forçós de l’activitat,
els drets quedaran limitats al pagament de la meitat de la quota de
la taxa corresponent.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
Es modifica la taxa:
“3.3 		
3.4 		

151,20 euros.
119 euros.”

ARTICLE 7
“2.- Pel que fa a la tributació anual de la taxa anual de Cementiri,
relativa a les tarifes incloses a l’article 6, epígrafs 3.1 i 3.2 sobre conservació de nínxols, tombes i panteons, la meritació tindrà lloc el
primer de gener de cada any i el període impositiu serà de tot l’any
natural.
3.- Els canvis de titularitat no produiran els seus efectes relatius a
la taxa anual de conservació de nínxols, tombes o panteons fins al
primer de gener de l’any següent.
4.- Les altes noves per concessió meritaran per primer cop la taxa
anual de conservació de nínxols, tombes o panteons, el primer de
gener de l’any següent.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES I GESTIÓ DE RESIDUS
ARTICLE 5 Exempcions i Bonificacions
Es modifica el redactat de l’apartat 2:
“2.- Gaudiran d’una bonificació del 20,00 % en la quota íntegra de
la taxa els subjectes passius per habitatges que participin de les jornades de sensibilització i prenguin el compromís de seguir els criteris marcats per al reciclatge dels residus, així com mantindran la
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bonificació aplicada en exercicis anteriors els subjectes passius que
segueixin la formació continuada en aquesta matèria.”
ARTICLE 6 QUOTA TRIBUTÀRIA
Es modifica els següents epígrafs:
“Número de residents		

Quota

Habitatges desocupats		
1 resident			
2 o més residents		

140 €
125 €
140 €

(...)
Establiments
Grup A				
Grup B				

140,00 €
280,00 € “

ORDENANÇA FISCAL NÚM 15
Es modifica la totalitat del seu redactat:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa
o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin
a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per
la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
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
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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, telefonia fixa, telefonia mòbil 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.
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, telefonia
(fixa i mòbil) i altres d’anàlogues, així com també les empreses que
exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del
seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels
dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels
mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què
es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si,
no essent titulars de les esmentades xarxes, ho són de drets d’ús,
accés o interconnexió a les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats,
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públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de
comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles
6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes
a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb
personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis,
copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els
límits següents:
a. Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la
quantia íntegra dels deutes pendents.
b. Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la
quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la
personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin
liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils,
en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran
a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de
l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de
dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns
i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les
societats i entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors
s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota
de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a. Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització
d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
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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. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada
en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de càlcul.
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
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Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per
trucades procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici
2011 és de 50,00 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2009,
que és de 4.092.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El
2009: 9.060.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil. El seu import per a 2011 és de 263,00 euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base
imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de
participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2011 és de 36.223,87 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2011 els valors de CE per cada operador són els següents:
Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Altres

CE
47,99%
31,91%
17,12%
1,39%
1,59%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la
quarta part de l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la
quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el coeficient real de participa-
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ció en l’exercici anterior al de meritació de la taxa ha estat diferent.
En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant
el coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix
el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la
base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta
Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix
l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base
imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats
que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració
d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal,
en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a. Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat
de l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats
en el Municipi.
b. Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de
l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa,
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució
dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
c. Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres
empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de
l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d. Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del subministrament
o servei.
e. Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat
pròpia de les empreses subministradores.
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4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o
quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un
ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix,
no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació
les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament
que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions
de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a
matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible
de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a. Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que
siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades
que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c. Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol
altres de naturalesa anàloga.
d. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les
quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base
imposable definida en aquest article.
Article 7è .Període impositiu i meritació 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 quo-
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ta que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de
l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix
l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A
aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan
s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies
públiques es perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació (model TA-2) i fer l’ingrés de la quarta part de la
quota bàsica resultant del que estableix l’apartat b del mateix article 5
d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració, en base als paràmetres establerts a l’article
5è i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis
durant l’any 2011.
3. Un cop conclòs l’exercici 2011 els subjectes passius que provessin,
en base a dades oficials, que la seva participació en aquest període
hagués diferit del percentatge aplicat a efectes dels còmput de la
taxa regulada en la present ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e
d’aquesta Ordenança,
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
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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
fins 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 6.3
d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa
de distribució referits en l’article 6.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què
es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 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 6.2 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.
5. L’Empresa “Telefónica de España SAU”, 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. En particular,
Telefónica Móviles España S.A. està subjecta a la taxa, en el termes
regulats a l’article 5 de la present ordenança.
Article 10è. 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
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contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions
que ha de fer l’Administració delegada.
2. Xaloc establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments
de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a
terme Xaloc s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat
de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 11è. 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.
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Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de
l’article 5
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent
d’aplicació els paràmetres establerts per a l’exercici 2011.
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de
la Comissió del Mercat de Telecomunicacions referits al segon any
anterior, sens perjudici que l’operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu l’article 5.c. d’aquesta ordenança.
Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2011,
les referències a aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran
d’entendre’s realitzades respecte a cadascú dels exercicis en què
s’apliqui l’ordenança.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de
l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2010 i que ha
quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de
gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. “
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 TAXA PER LES ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
ARTICLE 8. PERÍODE IMPOSITIU
Es modifica el redactat de l’apartat 4:

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 162

Núm. 243 – 22 de desembre de 2010

“4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici, el
subjecte passiu tindrà dret a la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar
cap quantitat. Aquest dret s’aplicarà a instàncies del subjecte passiu.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
Es modifica el redactat del títol:
“TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CÀRRER I AMBULANTS I RODATGES
CINEMATOGRÀFICS I DE PUBLICITAT D’ACTIVITATS PRIVADES AMB BANDAROLES SITUADES ALS FANALS”
ARTICLE 1
Es modifica el seu redactat:
“ A l’empara d’allò previst als articles 57 i 20.3.n del RDL 2/2004
del Text refós de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic i de publicitat d’activitats privades amb banderoles
situades als fanals que es regirà per la present Ordenança fiscal.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Es modifica el seu redactat:
“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 càrrec i ambulants i rodatge cinematogràfic i de
publicitat d’activitats privades amb banderoles situades als fanals.”
ARTICLE 6.
S’afegeix els següent redactat:
“Tarifa cinquena:
Publicitat d’activitats privades amb banderoles situades als fanals: 3
euros/unitat amb un mínim de 150€ per sol.licitud.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23. TAXA PER L’ESTACIONAMENT
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
Es modifica la quota tributària:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 0,60
euros/hora impostos inclosos, amb un mínim revisable de 0’05
euros. Hi haurà la possibilitat d’abonar un preu públic de 3,00 euros
per anul·lar la denúncia...”
ARTICLE 8. PERÍODE IMPOSITIU
Es modifica el redacta de l’apartat 1:
“1. Quan es tracti d’un estacionament de durada limitada, el període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament que no pot
excedir de 2 hores.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30
Es modifica el redactat del títol:
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 CORRESPONENT A
L’ACTIVITAT REALITZADA PER L’ÒRGAN AMBIENTAL DEL
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS EN AQUELLES ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA AMBIENTAL (Annex II) DINS
DEL MARC DE LA LLEI 20/2009, DEL 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS”
ARTICLE 1
Es modifica el seu redactat:
“ARTICLE 1 . FET IMPOSABLE
De conformitat amb el que preveu l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Cassà de la Selva
estableix la taxa corresponent a l’activitat realitzada pel Òrgan Ambiental del Consell Comarcal de Gironès en aquelles activitats sotmeses a Llicència Ambiental (Annex II) dins del marc de la Llei 20/2009,
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Constitueix el fet imposable la sol·licitud, a instància de part, de la
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intervenció del Òrgan Ambiental del Consell Comarcal per a la realització de les tasques encomanades a aquest organisme dins del
marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
Per informe s’entendrà el tràmit que va des de l’entrada al registre
general del Consell Comarcal del Gironès fins a la resolució final del
Òrgan Ambiental del Consell Comarcal.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
Es modifica l’apartat 5.1:
“PRESSUPOST D'OBRA EUROS
Fins a 30.000,00 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,00 euros
Entre 30.000,01 i 150.000 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200,00 euros
Entre 150.000,01 i 600.000,00 euros . . . . . . . . . . . . . . . .  500,00 euros
Entre 600.000,01 i 1.000.000,00 euros. . . . . . . . . . . . . . . 800,00 euros
> 1.000.000,00 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 euros”
(...)
“Per la pròrroga anual de les llicències d’obres majors i menors:
• 1ra pròrroga: 50% de l’import de la taxa pagat en concepte
d’expedició de llicència.
• 2na pròrroga i successives: 100% de l’import de la taxa pagat en
concepte d’expedició de llicència.”
FIANCES
RUNES
S’afegeix el següent articulat:
“Fiança per garantir la correcta execució de rases i cates per serveis
a la via pública: 45 euros(ml amb un màxim de 3.000 euros. En cas
de fer-se una cata la fiança serà de 120 euros/ut.
La fiança es retornarà als tres mesos d’haver-se comunicat la finalització de l’obra, havent de presentar el plànol acotat de la rasa o cata.”
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COL·LOCACIÓ DE PALS PROVISIONALS PER A INSTAL·
LACIONS:
Es modifica:
“300 euros per pal.”
Llevat dels imports referits expressament en els apartats anteriors
d’aquesta proposta, els imports de les taxes regulades en les diferents Ordenances Fiscals s’incrementaran en un 1,81 %.
SEGON.- Es deroga l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33”
Aquesta resolució, tal com s’estableix a l’article 109 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, posa fi a la via administrativa,
per la qual cosa s’hi podrà interposar en contra, de forma potestativa, RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en el termini màxim
de DOS MESOS, comptats des de l’endemà del dia en què es rebi
aquesta notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, o bé potestativament RECURS DE REPOSICIÓ davant el
mateix òrgan que hagi dictat aquest acte, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà del dia en que es rebi aquesta notificació.
Tot això sens perjudici que pugueu realitzar les peticions o observacions que considereu adients per a la defensa dels vostres interessos.
Cassà de la Selva, 17 de desembre de 2010
Carles Casanova i Martí
Alcalde
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Núm. 18000
AJUNTAMENT DE CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ DE
L’HEURA
Anunci sobre l’adjudicació provisional d’un contracte de serveis
Per acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada
en data 8 de novembre de 2010, s’aprovà l’adjudicació provisional
del contracte per a la gestió i explotació d’una botiga/bar-cafeteria
a l’edifici municipal situat a la zona d’equipaments de la Plaça de la
Creu de Monells. Es fa públic als efectes de l’article 135.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic .
1.- Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de
l'Heura
Dependència que tramita l'expedient : Secretaria
2.- Objecte del contracte
Tipus de contracte: de serveis
Aquest contracte té per objecte la gestió i explotació d’una botiga/
bar-cafeteria a l’edifici municipal situat a la zona d’equipaments
de la Plaça de la Creu de Monells (antigues escoles), que comportarà així mateix l’obligació d’obrir i tancar i tenir cura de tot
l’equipament així com la participació i dinamització del Centre
Cultural Can Geronès, situat al Carrer Església s/n.
3.- Tramitació i procediment d'adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat sense publicitat
4.- Pressupost base de la licitació
Preu de licitació: 10.000 € (DEU MIL EUROS) IVA exclòs.
5.- Adjudicació provisional
Data: 8/11/10
Contractista: Yolanda Masdeu
Nacionalitat: espanyola
Import de l'adjudicació: 10.000 € (DEU MIL EUROS) IVA exclòs
Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura, 9 de desembre de 2010
Ramon Nadal i Colls
Alcalde
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