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Núm. 11165
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019
EXPEDIENT: X2018005291/GENE2018005199
Atès que s’ha publicat l’anunci de l’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 204 del dia
23/10/2018.
Atès que durant el termini d’exposició pública, s’han presentat propostes de modificació contra l’acord plenari de 17 d’octubre
de 2018 d’aprovació provisional d’imposició i ordenació de tributs diversos i modificació d’Ordenances fiscals i d’Ordenances
reguladores d’altres ingressos de dret públic per a 2019.
Atès que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en sessió plenària del 21 de desembre de 2018 ha resolt les propostes presentades
i ha aprovat definitivament la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2019.
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
es fa públic el text íntegre de les modificacions aprovades així com el de les ordenances de nova creació:

Ordenança Fiscal número 3. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Es modifica l’article 7.1.b) i s’afegeix un nou paràgraf a l’article 9.4) quedant el redactat de la següent manera:
Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
(...)
b) Béns immobles urbans
• El tipus de gravamen queda fixat en 0,86%
Article 9. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
4. S’estableix una bonificació de fins el 20% de la quota integra del import pels habitatges en els quals s’hagin instal·lat
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
(...)
Termini:

Ordenança Fiscal número 4. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
S’afegeixen dos nou paràgrafs a l’article 5 quedant el redactat de la següent manera:
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
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El termini per a presentar la sol·licitud de bonificació és de tres (3) mesos a comptar de la data de finalització de les obres,
que consti en el certificat de final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres o en la declaració responsable de
finalització de les obres, si es tracta d’obres que no requereixen direcció facultativa per executar-les o obres subjectes al regim
de comunicació prèvia d’obres.
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1. S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles
històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la
Generalitat.
Tanmateix també gaudiran d’aquesta bonificació els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys i s’acrediti
mitjançant certificat emes per un Club, associació o entitat sense ànim de lucre, que el vehicle compleix els requisits establerts
al Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol, per a ser considerat vehicle històric.
(…)
El termini per a sol·licitar les bonificacions, coincideix amb el termini per al pagament voluntari de l’impost, sempre que
s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes
a partir de l’exercici següent al de la seva sol·licitud.
En la primera matriculació s’haurà de presentar la sol·licitud de bonificació 10 dies abans de fer l’autoliquidació de l’impost
o dintre dels 10 dies següents a la matriculació, per a que sigui d’aplicació en l’exercici en curs, en cas contrari, la bonificació
tindrà efectes a partir de l’exercici següent al de la sol·licitud.

Ordenança Fiscal número 6. Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 10 quedant el redactat de la següent manera:
Article 10. Règim de gestió
(...)
D’acord amb criteris d’eficiència en la utilització de recursos disponibles, quan de la declaració se’n derivi una liquidació
d’import inferior a 6€, no es liquidarà.
Ordenança Fiscal número 10. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
Es modifica la quota tributaria de l’article 6.1, 6.6 i 6.7) i s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 6.5 quedant el redactat de les
modificacions de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
6.1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa o proporcional per unitat de local, d’acord amb el quadre de tarifes
que figura a continuació, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES
I ALTRES RESIDUS URBANS
Domèstiques
Habitatges unifamiliars aïllats
Habitatges aparellats o en conjunt d’edificis/unitat
Apartaments, en tota la seva extensió, situació i superfície/unitat
Activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis
Campaments de turisme/parcel·la
Campaments de turisme que concentrin en un sol punt la brossa produïda per tot el campament/
parcel·la
Locals comercials, magatzems, tallers, oficines, despatxos professionals, bancs, salons recreatius,
parcs d’atraccions, cinemes i similars, exclòs el ram de l’alimentació:
Locals fins a 50 m² de superfície
Locals de 51 a 100 m² de superfície

202€
161€
92€
42€
26€

191€
234€
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g)

h)

i)

j)
k)

Locals de 101 a 500 m² de superfície: La quota mínima establerta pel sotsapartat precedent, més
el resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat pels m² del local que excedeixin
d’aquesta mida superficial
Locals de més de 500 m² de superfície
més el resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat, pels m² del local que excedeixin d’aquesta mida superficial
Comerços del ram de l’alimentació, botigues de queviures, autoserveis, superserveis, supermercats
i similars
Locals fins a 50 m² de superfície
Locals de 51 a 100 m² de superfície
Locals de 101 a 500 m² de superfície: la quota mínima establerta pel sotsapartat precedent, més el
resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat, pels m2 del local que excedeixin
d’aquesta mida superficial
Locals de més de 500 m² de superfície
més el resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat, pels m² del local que excedeixin d’aquesta mida superficial
Restaurants, pizzeries i self-service
Locals fins a 50 m² de superfície
Locals de 51 a 100 m² de superfície
Locals de 101 a 500 m² de superfície: La quota mínima establerta pel sotsapartat anterior, més el
resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat, pels m2 del local que excedeixin
d’aquesta mida superficial
Locals de més de 500 m² de superfície
més el resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat, pels m² del local que excedeixin
d’aquesta mida superficial
Bars, cafeteries, discoteques, sales de festes, pubs, parcs aquàtics i similars
Locals fins a 50 m² de superfície
Locals de 51 a 100 m² de superfície
Locals de 101 a 500 m² de superfície: La quota mínima establerta pel sotsapartat precedent més el
resultat de multiplicar, la quota especificada en aquest apartat, pels m2 del local que excedeixin
d’aquesta mida superficial
Locals de més de 500 m²
més el resultat de multiplicar la quota especificada en aquest apartat, pels m² del local que excedeixin d’aquesta mida superficial
Cases que lloguin habitacions: habitació
Hotels, residències, motels i similars: habitació
Sense servei de menjador: habitació
Amb servei de menjador: habitació
Servei de menjador obert al públic: habitació
El restaurant de l’establiment contribuirà independentment per les tarifes de l’apartat H

1,77€
934€
1,15€

241€
344€
2,58€
1.370€
1,70€
643€
918€
6,98€
3.662€
4,61€
579€
827€
6,22€
3.315€
4,10€
30€
38€
53€
38€

6.5. Si en un establiment s’exerceixen activitats independents, la quota final serà el resultat de sumar les quotes corresponents
a cadascuna de les activitats que hi hagi.
Quan les activitats econòmiques gravades formin part d’un habitatge, la quota a satisfer vindrà determinada per la suma de
la corresponent a l’habitatge i a la de l’activitat, excepte en el cas d’activitats professionals que es tributarà únicament per la
taxa d’import més elevat.
A tal efecte i pel seu càlcul, es tindrà en compte la superfície efectiva de l’activitat.
Quan les activitats econòmiques gravades es realitzin o utilitzin la totalitat d’un habitatge, la quota a satisfer vindrà
determinada segons la naturalesa de l’activitat.
6.6. Els locals susceptibles d’esser ocupats per alguna activitat mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any, tributaran
per la mateixa quota que els apartaments:..........................................................................................................................................92€
6.7. Les activitats comercials i/o industrials, que acreditin documentalment la gestió privada de la totalitat dels seus residus
amb gestors autoritzats per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, tindran una quota única de:.................193€
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Ordenança Fiscal número 13. Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència local.
Es modifica l’article 10. quedant el redactat de la següent manera:
Article 10. Bonificacions
A fi de facilitar la practica de diverses activitats relacionades amb l’ensenyament, a aquelles famílies nombroses o
monoparentals i aquelles famílies amb ingressos inferiors a l’IPREM, l’Ajuntament bonifica les següents activitats, sempre i
quan compleixin els requisits establerts:
Descripció
Famílies nombroses o monoparentals
Famílies ingressos inferiors IPREM

Percentatge bonificació
50%
75%

• Annex 7. Llar d’infants
Llar d’infants (només quota)
Annex 6. Esports
S’elimina de l’annex, l’apartat 5 del programa Esportiu Municipal i l’apartat 6 del casal esportiu.
Annex 7. Llar d’infants / aula d’adults / casa lila
S’elimina de l’annex, el casal d’estiu i es modifica l’apartat referent a les mensualitats de menjador de mesos amb dies festius
de la llar d’infants, quedant el redactat modificat de la següent manera:
Llar d’infants

Residents

No residents

(...)
Mensualitats menjador. Mesos amb dies festius
Gener
Abril
Juny
Setembre
Desembre

108€
96€
90€
66€
84€

Tant les modificacions com la imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals, anteriorment esmentades, entraran en vigor a
partir de l’1 de gener del 2019 i regiran mentre no es modifiquin o es deroguin de forma expressa.
Contra els acords adoptats, que posen fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant la
Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la data de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
Castell-Platja d’Aro, 27 de desembre de 2018
Joan Giraut i Cot
Alcalde
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