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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9

REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS MUNICIPALS

Article 1.- Fonament Legal
Aquest Ajuntament estableix les taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals
en els supòsits assenyalats en l’article 2n d’aquesta Ordenança, en base a les previsions recollides a
l’art 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes, la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, i en particular:

1.- La realització d’activitats jurídic - administratives de competència local. (annex 1)
2.- Cementiri municipal.(annex 3)
3.- La prestació de serveis administratius d’ordre urbanístic.(annex 4)
4.- La realització de la tramitació o la comprovació administrativa i la realització d’informes

tècnics en les activitats sotmeses a prèvia llicència. Comunicació prèvia o declaració
responsable i pels  controls posteriors. (annex 5)

5.- La prestació del servei de clavegueram.(annex 6)
6.- Prestació de serveis o realització d’activitats diverses.(annex 7)
7.- Escoles Bressol.(annex 8)
8.- La realització del servei d’atenció a domicili.(annex 9)
9.- La devolució de vehicles retirats de la via pública. (annex 10)
10.- Escola de Música. (annex 12)
11.- Serveis de sanitat preventiva de retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins del

Nucli Urbà. (annex 14)
12.- Prestació de serveis de boia de la reserva marina.(annex 16)

Article 3.- Supòsits de No Subjecció, Bonificacions i Exempcions
Les Entitats Locals no podran exigir taxes pels serveis següents:

a).- Abastament d’aigües en fonts públiques.
b).- Enllumenat de vies públiques.
c).- Vigilància pública en general.
d).- Protecció civil.
e).- Neteja de la via pública.
f).- Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria

Llevat de l’assenyalat a l’article següent, no s’admetrà, en matèria de taxes per prestació de serveis,
cap benefici tributari més que els establerts en la seva regulació específica.

Article 4.- Bonificacions de Caire Social
1.- En la fixació de les taxes es tindrà en compte, quan ho permetin les característiques de la taxa i

així estigui previst a la seva regulació, la capacitat econòmica de les persones obligades al seu
pagament.
Seran beneficiaris de les bonificacions de caire social, les persones i/o famílies que viuen o es
troben al municipi que estiguin empadronades i es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica
i/o situació de pobresa o exclusió social i acreditin que es troben amb dificultats per inexistència
i/o insuficiència d’ingressos econòmics i reuneixin les condicions i requisits que estableixi la
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normativa especial de cada taxa podran sol·licitar als Serveis Socials de l’Ajuntament, la fixació
de la taxa a què es refereixi en atenció a la seva capacitat econòmica.

2.- Sol·licituds: Els sol·licitants hauran d’adreçar-se a Serveis Socials de l’Ajuntament per justificar
la situació econòmica i social de la família i signar la sol·licitud (en el cas de menors la signaran
els pares i/o representants legals), aportant la documentació especificada a continuació:
La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en
cada cas, al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d’una forma
fidedigna.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant o de la unitat
convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals o altres
administracions segons ho disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut:
 Sol·licitud de bonificació de taxa, segons model normalitzat, degudament complimentat
 Certificat d’empadronament i de convivència on consti l’antiguitat.
 Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i, si s’escau,  certificat de

discapacitat d’alguns dels seus membres:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat

convivència o documentació acreditativa de la identitat.
- En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola original i fotocòpia del

NIE, passaport o document que legalment els substitueixi.
- Original i fotocòpia del Llibre de Família complert i, en el seu cas, sentència de separació o

divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentaria i custodia de fills.
- Fotocòpia del títol de família nombrosa en el cas que correspongui.
- Fotocòpia del títol de família monoparental en el cas que correspongui
- En el cas que el persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat convivència estigui

afectat per algun tipus de minusvalia o discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen de
valoració del grau de minusvalia certificat per l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui.

- En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes mèdics o altres
documents que ho acreditin.

- Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document
acreditatiu d’aquesta situació.

- Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 16 anys que
es trobin en situació d’atur laboral.

- Certificat de l’OTG o de l’INEM que acrediti si perceben prestació per atur de tots els
membres adults de la unitat convivència i de l’import de la prestació o, en el seu cas
certificat negatiu.

- Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults de la unitat convivència
( certificat de vida laboral

- Original i fotocòpia de la declaració de la renta o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any.
- Declaració jurada d’ingressos de la unitat convivència, segons model que es facilita,

únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la
documentació requerida en l’apartat anterior (Declaració de renda). En  quest cas es podran
demanar altres comprovants  que permetin justificar el nivell d’ingressos declarat.

- En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de treball i de
les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí de
cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que
té.
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- Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu de la seva
quantia.

- Certificat de béns de l’Ajuntament de tots els membres de la unitat familiar.
- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els

comptes oberts a nom del persona sol·licitant. Es podrà substituir aquest certificat per un
detall dels moviments bancaris de l’últim any de cada compte bancari.

- Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims rebuts de
préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas...

- En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la
demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments ( en cas de separació i quan
no es compleix aquesta mesura).

- Declaració de responsabilitat ( inclosa en la sol·licitud) en la que es faci constar:
 Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme,públic o privat. En cas

contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
  Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament i, en

cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.
 Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els

que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves
característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de
mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut. En cas
contrari, indicar quins.

 Que autoritza expressament a l’administració municipal per recavar qualsevol tipus
d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions.

 Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la  sol·licitud pugui ser
requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de
referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada per la persona interessada si ho
considera convenient.

3.- Atorgament: Per fixar l’import de les taxes, s’aplicarà un percentatge de reducció sobre la tarifa
establerta amb caràcter general i es tindran en compte les circumstàncies econòmiques i socials
de les persones beneficiàries segons els següents barems:

a. Valoració econòmica
Per establir la situació econòmica de la família o unitat de convivència es consideren els
ingressos nets percebuts durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de
membres de la llar. Els ingressos els composen:
 Ingressos del treball per compte aliena
 Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia
 Prestacions socials
 Rendes de capital i de la propietat
 Transferències rebudes i pagades a altres llars
  Ingressos percebuts per infants
  Resultats de declaracions d’impostos.
La unitat de convivència s’entén com el grup de convivència per vincle de matrimoni o una
altra relació estable anàloga, per consanguinitat, afinitat o adopció fins el primer grau. La
relació de parentiu es comptarà a partir de la persona beneficiària.
S’entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics quan la unitat de
convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos iguals o inferiors a l’1,3 de l’IRSC
mensual(Indicador de Renta de Suficiència publicat anualment per la Generalitat de Catalunya)
per al primer membre de la unitat. A aquesta quantitat es sumarà el 0,5 de l’IRSC mensual per a
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cadascú de la resta de membres adults i el 0,3 de l’IRSC mensual per a cadascú de la resta
d’infants membres de la unitat menors de 14 anys. A més,  els saldos bancaris de tots els
membres la la unitat de convivència no pot esser superior a 0,5 IRSC/anual i no posseïr més
bens que l’habitatge habitual.
L’Indicador de renta de suficiència (IRSC) per l’any 2010 es de 7.967,73 euros en còmput
anual, que es corresponen amb 569,12 euros si el còmput és mensual.
A efectes de la baremació final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació
consignada a la taula següent:

TAULA DE PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA Punts
Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals 70
Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos màxims mensuals 52,5
Ingressos entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims mensuals 35
Ingressos entre el 75% i el 100% dels ingressos màxims mensuals 17,5

b. Valoració Social
Les sol·licituds s’hauran de completar amb una valoració social per part dels professionals de
l’àrea bàsica de serveis socials de l’ajuntament.
La suma íntegre dels punts obtinguts en la valoració social no superarà el 30% total de la
ponderació final, corresponent el 70% restant a l’aspecte de baremació econòmica. La valoració
social s’haurà de fer amb l’observació i constatació per part del personal tècnic de les situacions
descrites a la taula. Cada situació o problemàtica observada té una valoració en punts
relacionades a la taula següent. La suma de les diferents situacions correspondrà a la valoració
social objectiva.

TAULA DE PUNTUACIÓ PER A LA VALORACIÓ SOCIAL Punts
1. COMPOSICIÓ FAMILIAR               (màxim 7,5 punts)
Família Nombrosa 2,5
Família monoparental 2,5
Infants en acolliment 2,5
2. SITUACIÓ SOCIO – FAMILIAR
En relació a la família                              (màxim 11,25 punts)
Drogodependències 1,25
Negligència en el compliment de les obligacions alimentàries, d’higiene,
salut o educatives

1,25

Abandonament 1,25
Violència Familiar 1,25
Activitats marginals dels cuidadors 1,25
Problemes d’habitatge 1,25
Dificultats en les relacions familiars 1,25
Discapacitats /Dependencia 1,25
Problemes de salut 1,25

En relació a l’infant                                   (màxim 11,25 punts)
Dificultats d’escolarització (Absentisme escolar, desescolarització,
inadaptació escolar, etc)

1,25

Necessitats educatives especials 1,25
Consum de substàncies tòxiques 1,25
Activitats marginals 1,25
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Explotació laboral 1,25
Manifestació conductual de risc en la qual intervé un  servei especialitzat 1,25
Problemes de salut 1,25
Discapacitat 1,25
Dificultats d’integració social 1,25

c. Barem i quantia de les ajudes
El percentatge de la prestació es determinarà segons la següent taula una vegada sumades la
puntuació de la valoració social i la econòmica:

De 17,5 a 25 punts 40%
de 25 a 50 punts 60%
de 50 a 75 punts 80%
de 75 a 100 punts 100%

Tots els aspectes no contemplats en aquests criteris s’hauran d’ajustar a la Llei 13/2006, de 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, sempre i quan estiguin regulats per aquesta.
Les sol·licituds, en cas de superar el límit pressupostari, es resoldran aplicant criteris de
preferència segons la puntuació obtinguda pel total de la suma de la valoració econòmica i social
de les famílies sol·licitants.
La regulació de cada taxa establirà els supòsits i els percentatges de reducció aplicables, així com
els requisits necessaris per al seu atorgament.
L’acord de fixació de la taxa en virtut de la situació social, econòmica i familiar desfavorable
especificarà la durada i efectes en la taxa que correspongui.
Els beneficiaris estaran obligats a notificar dins de l’exercici en què es produeixi qualsevol canvi
de les circumstàncies que van motivar l’acord.

4.- Revocació: En el supòsit que es comprovi que el beneficiari/a incompleix alguna de les
condicions establertes en aquestes bases o la no utilització dels serveis o activitats municipals,
l’Ajuntament podrà revocar o suspendre la reducció que va concedir en el seu dia.
Les famílies beneficiàries hauran de mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el
municipi de Sant Feliu de Guíxols durant el temps de percepció de la bonificació de la taxa. En
relació a l’extinció, suspensió i reintegrament s’aplicarà l’establert a l’article 9 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

5.- Renovació: Les sol·licituds s’hauran de presentar anualment, llevat que la regulació específica
de cada taxa estableixi altres terminis.

Article 5.- Subjectes Passius
1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques

així com les entitats a que es refereix l’article 35,4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats locals que prestin o realitzin les entitats
locals, de conformitat amb algú dels supòsits previstos en l’article 20.4 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

2.- Tindran la condició de substituts del contribuent:
a).-En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants

d’habitatges o locals, els propietaris dels esmentats immobles, els quals podran repercutir, en
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

b).-En les taxes establertes pel atorgament de llicències urbanístiques previstes en la normativa
sobre el sòl i l’ordenació urbana, els constructors i contractistes d’obres.



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                       Ordenances Fiscals

Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals. OF 9 / 6

c).-En les taxes establertes per a la prestació del servei d’extinció d’incendis, de prevenció de
ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments, i en general, de protecció de persones i béns,
incloent també el manteniment del servei, les entitats o societats asseguradores del risc.

Article 6.- Meritació
1.- Les taxes es meritaran segons la naturalesa del seu fet imposable, quan s’iniciï la prestació del

servei o la realització de l’activitat. En cas de règim d’autoliquidació, la meritació es produirà en
el moment en que es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, el qual no es
realitzarà sense que s’hagi fet efectiu el pagament corresponent.

2.- Quan la naturalesa material de la taxa comporti la meritació periòdica de la mateixa, aquesta
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels
casos en que l’Ordenança Fiscal específica prevegi el prorrateig de la quota, en els termes que
s’estableixin. Es consideren taxes de meritació periòdica:

a).- Servei de clavegueram.
b).- Escola Bressol.
c).- Atenció a domicili.
d).- Escola de música.

3.- Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat administrativa no
es presti o desenvolupi procedirà la devolució de l’import corresponent.

Article 7.- Règim d’Autoliquidació
Amb caràcter general, s’exigiran les taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local en el moment de prestar-se o realitzar-se, en règim d’autoliquidació.

Article.- 8.- Quota
1.- L’Ajuntament determinarà l’import de les taxes per la prestació d’un servei o la realització d’una

activitat de competència local prenent en consideració els costes directes i indirectes, incloent els
de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat, i en el seu cas, els necessaris per a garantir
el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat sotmès al pagament de la
taxa.

2.- En general, i de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior, l’import de les taxes per a la
prestació d’un servei o la realització d’una activitat no podran excedir, en el seu conjunt del cost
real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la
prestació rebuda.

3.-Les quotes aplicables a cadascun de la resta dels supòsits continguts a l’article 2 d’aquesta
Ordenança seran les que consten al annexes següents.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007, 18 de desembre de 2008, el 30 de
setembre de 2010 i el 21 de desembre de 2011 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà
efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de
2012. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.
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Annex 1.- Taxa per la Realització d’Activitats Jurídic Administratives de Competència
Local

Article 1.- Fet Imposable
1.- Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídic - administratives de

competència local desenvolupades amb motiu de:
a).-La tramitació a instància de part de tota mena de documents, certificats, plaques i similars

que expedeixi o que intervingui l’administració o les autoritats municipals.
b).-L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos

comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb
finalitats particulars i a instància dels interessats.

c).-L’atorgament de llicències d’auto - taxis i vehicles de lloguer d’acord amb el que estableix el
Reial Decret 8763/1979 de 16 de març, Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans
de Transport en Automòbils Lleugers i l’Ordenança Reguladora del Servei d’Auto - Taxis de
Sant Feliu De Guíxols aprovada en Sessió de Ple del 31 d’octubre de 1996.

2.- S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma particular el
subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell mateix, per raó que les
seves actuacions o omissions obliguin a l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa
de l’interessat.

Article 2.- No Subjecció
No estaran subjectes les activitats jurídic - administratives derivades de la tramitació de documents i
expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, ni les consultes tributàries, els
expedients de devolució d’ingressos indeguts, ni la resolució dels recursos administratius.

Article 3.- Base Imposable
El cost real o previsible de l’activitat jurídic - administrativa, considerada en la seva globalitat,
constituirà, com a límit màxim, la base imposable.

Article 4.- Quota
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que constitueixin
el fet imposable seran les següents:

A).- SERVEIS GENERALS:
1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS: Import
1.1.-  Autentificació i legalització de documents i fotocòpies:

De 1 a 5:  5,65€
Per unitari a partir de 5: 0,80€

1.2- Plaques, fotocòpies i similars:
Ordenances Fiscals (per cada exemplar):  8,30€
Pressupost Municipal (per cada exemplar):  8,30€
Fotocòpies (per unitat): 0,15€
Documents expedits en CD-ROM:  3,45€
Documents expedits en disquet: 0,86€
Plaques d’obres (per unitat):  8,30€
Plaques de gual (per unitat):  11,90€
Números d’edificis (per cada número de finca o solar).  15,50€
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1.3.-Subhastes:
Dret de participació a subhastes tributàries:

 Inferiors o iguals a 3.000 Euros. 40,15€
 Superiors a 3.000 Euros i fins a 6.000. 81,40€
 Superiors 6.000 Euros i fins a 30.000.  163,90€
 Superiors a 30.000’- Euros..  413,50€

1.4.-Informes tècnics de la Policia Local (sobre accidents, etc.):  49,10€
2.- UTILITZACIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL:

- Per cada autorització.
*Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys, i un

cop transcorregut s’haurà de sol·licitar una nova autorització.

 42,90€

B)- SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
1.- LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
a).- Expedició de llicències:

 Llicències de classe A o B.  254,05€
 Llicències de classe C.  397,55€

b).- Transmissió de llicències:
 Transmissió “inter vivos”:

- Llicències de classe A o B. 100,80€
- Llicències de classe C.  183,50€

 Transmissió “mortis causa”:
- Primera transmissió de llicències de classe A o B a favor d’hereus.  83,55€
- Ulterior transmissió de llicències A i C.  397,85€

c).- Substitució de vehicles:
 De llicències de classe A o B.  29,95€
 De llicències de classe C.  42,90€

Article 5.- Règim d’Autoliquidació
Aquestes taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació aplicant-se els models que al efecte aprovi
l’Alcaldia.

Annex 3.- Taxa del Cementiri Municipal

Article 1.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis del cementiri municipal, que es
detallen a continuació:

1.-Concessió de drets funeraris sobre qualsevol tipus de sepultures.
2.-Concessió de drets funeraris de lloguer sobre nínxols.
3.-Retrocessions.
4.-Expedició de títols.
5.-Conservació i manteniment del recinte i instal·lacions.
6.-Transmissions i cessions de drets funeraris.
7.- Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats.
8.-Col·locació i remoció de làpides i lloses.
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I qualsevol altres que, de conformitat amb el Reglament de Policia sanitària i mortuòria, siguin
procedents o s’autoritzin a instància de part.

Article 2.- Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la prestació
del servei i , si s’escau, els titulars de l’autorització, concessió o prestació.

Article 3.- Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

1.1).- CONCESSIÓ DE PANTEONS CONSTRUÏTS, import per m 2.

Concessió de terreny, preu per m2 promig superfície 9 m2 700,20€
Import de l’obra de construcció, a determinar segons projecte 921,35€
1.2).- (Suprimit)
1.3).- CONCESSIÓ DE NÍNXOLS
SECCIÓ “A”
- nínxol de 1ª fila 1.632,72€
- nínxol de 2ª fila 1.632,72€
- nínxol de 3ª fila 1.387,70€
- nínxol de 4ª fila 693,85€
- nínxol de 5ª fila 506,71€
SECCIÓ “B”
- nínxol de 1ª fila   1.281,42€
- nínxol de 2ª fila   1.375,26€
- nínxol de 3ª fila   1.190,00€
- nínxol de 4ª fila      607,88€
SECCIÓ “C”
- nínxol de 1ª. fila circular   1.191,39€
- nínxol de 2ª fila circular   1.234,22€
- nínxol de 3ª fila circular   1.090,86€
- nínxol de 4ª fila circular      533,35€
- nínxol de 1ª fila interior   1.025,20€
- nínxol de 2ª fila interior   1.205,00€
- nínxol – tomba de 3ª fila   1.526,08€
SECCIÓ “D”
- nínxol de 1ª fila   1.240,29€
- nínxol de 2ª fila   1.255,82€
- nínxol de 3ª fila   1.047,53€
SECCIÓ “E”
- nínxol de 1ª fila 1.632,72€
- nínxol de 2ª fila 1.632,72€
- nínxol de 3ª fila 1.387,70€
- nínxol de 4ª fila 693,85€
- nínxol de 5ª fila 506,71€
1.4).- CONCESSIÓ DE COLUMBARIS:
SECCIÓ “B” (2005) 553,00€
Nota.- Per tal d’unificar les tarifes de les concessions del cementiri de les seccions B, C i D
amb les Seccions A i E, s’incrementarà anualment un 25% sobre l’import corresponent a la
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diferència de taxa de les Seccions B, C i D respecte dels seus homònims de les Seccions A i E,
de manera que en quatre exercicis quedaran equiparats.
2).- LLOGUER DE NINXOLS
Lloguer anual , el 10% del valor d’adquisició del nínxol.
En el mateix acte de llogar s’abonarà la totalitat de les taxes corresponents al període de durada
del lloguer de conformitat amb la present Ordenança.
3).- RETROCESSIÓ DE SEPULTURES PER L’AJUNTAMENT
- Concessions a perpetuïtat: El 50% del preu establert per l’Ordenança fiscal vigent, tant

en relació als metres quadrats com a la construcció.
- Concessions temporals: Quantitat proporcional del preu establert en l’Ordenança

fiscal vigent en relació al temps transcorregut des de l’inici
de la concessió del dret funerari, tant en relació als metres
quadrats com a la construcció.

4).- EXPEDICIÓ DE TÍTOLS (Per títol) 13,05€
5).- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE I INSTAL·LACIONS.
5.1).- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE DEL CEMENTIRI
- Aquest concepte comprèn la conservació i el manteniment dels elements comuns.
- La conservació i manteniment de sepultures anirà a càrrec dels propietaris respectius.
En el moment de fer ús de les sepultures es farà efectiva la taxa per conservació d’acord amb la
següent escala:

- Nínxols 18,94€
- Nínxols – Tomba 37,88€
- Tombes 113,65€2009

- Columbaris 13,26€
- Nínxols 18,94€
- Nínxols – Tomba 37,88€
- Tombes 113,65€2010

- Columbaris 13,26€
- Nínxols 18,94€
- Nínxols – Tomba 37,88€
- Tombes 113,65€2011

- Columbaris 13,26€
- Nínxols 19,55€
- Nínxols – Tomba 39,15€
- Tombes 117,50€2012

- Columbaris 13,70€
5.2).- Realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació i neteja a instàncies de
part o d’ofici, quan s’hagi requerit a l’interessat i aquest no atengui al requeriment en el termini
concedit a l’efecte, a més del valor del material emprat s’exigirà
Per cada operari i hora 20,20€
6) TRANSMISSIONS I CESSIONS
- Nínxols: 1r. i 2n. gr. De parentesc i col·laterals fins a 2n. Grau  84,30€
- Sense parentesc  228,40€
- Panteons:1er. i 2n. grau de parentesc i col·laterals fins el 2n. grau.  522,65€
- Sense parentesc  1.562,90€
- Hipogeus: 1r. i 2n. grau De parentesc i col·laterals fins a 2n. grau.  210,70€
- Sense parentesc  630,20€
- Columbaris: 1r. i 2n. grau de parentesc i col·laterals fins a 2n. grau 42,10€
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- Sense parentesc  125,75€
7) .- INHUMACIONS, EXHUMACIONS I REDUCCIONS
- a) En panteó o tomba  347,30€
- b) En nínxol 91,10€
- c) En columbaris  54,65€
- d) Reducció de restes  46,00€
- e) Trasllat de restes dins del cementiri, de nínxol a nínxol  168,60€
- f) Trasllat de restes dins del cementiri de nínxol a tomba o viceversa  347,30€
8) .- COL·LOCACIÓ I REMOCIÓ DE LÀPIDES I LLOSES
- a) En tombes i panteons.      Unitat:  105,65€
- b) En nínxols. Unitat:  66,65€
- c) En columbaris Unitat:  42,60€

Article 4.- Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la realització dels serveis subjectes
a gravamen, i s’entendrà a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan se sol·licita.

Notes:
Les actuals concessions temporals continuaran gaudint dels drets inherents a la concessió fins
exhaurir el seu període, en què no es renovarà, i podran sol·licitar la concessió a perpetuïtat, abonant
la diferència entre la quantitat satisfeta i el valor del nínxol.

Annex 4.- Taxa per Prestació de Serveis d’Ordre Urbanístic

Article 1.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a
verificar els actes d’edificació i ús del sòl, així com els instruments de planejament i gestió
urbanística, emissió d’informes urbanístics i expedició de documentació administrativa de contingut
urbanístic a instància de part a què es refereix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que s’hagin de realitzar en el terme municipal,
perquè s’ajustin a les normes urbanístiques d’edificació i policia previstes en l’esmentada normativa
legal, a la reglamentària de desenvolupament i planejament urbanístic, així com l’activitat
municipal derivada de les autoritzacions de connexió a la xarxa pública de clavegueram. Així
mateix, constitueix el fet imposable de la taxa corresponent, els actes de control i informes sobre la
situació en que es troben els edificis i habitatges existents.

Article 2.- Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques, incloses les empreses
explotadores dels serveis públics dins del terme municipal, i les entitats a què fa referència l’article
35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietàries, posseïdores o arrendatàries dels
immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres.
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors o els contractistes de les
obres.
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Article 3.- Meritació
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la
data de la presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística corresponent, si el subjecte
passiu la formula expressament o en el moment de la sol·licitud de l’informe o certificació
referida a l’estat o situació d’edificis existents.

2.- Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
es meritarà quan s’inicia 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.

3.- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la
llicència o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, o la renúncia
o desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la llicència, ni la caducitat de
l’expedient, llevat del cas específic assenyalat a l’article 26.3 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

Article 4.- Tarifes
1.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES MAJORS D’EDIFICACIÓ
RESIDENCIAL:

Import

1.1.- Habitatge Unifamiliar 227,45€
1.2.- Habitatge Plurifamiliar o Conjunt Unifamiliar entre Mitjaneres  453,90€

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES MAJORS D’EDIFICACIÓ
DIVERSA O COMUNICACIÓ PRÈVIA:

Import

2.1.- Industrial, comercial, administrativa, oficines, aparcaments,
magatzems, agropecuari, etc.

313,30€

2.2.- Garatges individuals, porxos o similars  153,50€
2.3.- Piscines particulars (fins a 20 habitatges)  231,85€
2.4.- Piscines col·lectives (més de 20 habitatges)  315,85€
2.5.- Obres de reforma que afectin a interior, cobertes o façanes, que no

suposin augment de volum o ocupació
 119,40€

2.6.- Enderrocaments  119,40€
2.7.- Altres tipus d’obres majors 50,65€

3.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES MENORS O
COMUNICACIÓ PRÈVIA:

Import

En tots els casos (obres interiors d’edificacions, façanes, cobertes, tancaments
de solars, etc.)

50,65€

4.- ALTRES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTUACIONS AÏLLADES
DE CONTROL O COMUNICACIÓ PRÈVIA:

Import

4.1.- De primera utilització dels edificis (per habitatge o local) 82,20€
4.2.- Modificacions de llicències d’obres majors  134,40€
4.3.- Obres i usos de caràcter provis.  209,35€
4.4.- Llicències de parcel·lació  299,85€
4.5.- Obertura de rases a va via pública  69,75€
4.6.- Instal·lacions de grues torre  69,75€
4.7.- Instal·lacions de rètols  69,75€
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4.8.- Inspeccions tècniques aïllades de control sobre obres o altres activitats subjectes a
llicència urbanística que s’estiguin realitzant sense llicència o contra la llicència
concedida:

a) Per cada inspecció sobre obres majors o altres activitats 137,50€
b) Per cada inspecció sobre obres menors  69,75€

4.9.- De divisió horitzontal 226,95€
4.10.- De connexió a la xarxa pública de clavegueram 69,75€

5.- TRAMIT I APROVACIÓ D’INSTR. DE PLANEJ. I GESTIÓ Import
5.1.- Modificacions puntuals del pla d’ordenació urbanística municipal  651,40€
5.2.- Avantprojectes d’instruments de planejament (pla parcial de
delimitació i d’altres)

 226,40€

5.3.- Plans parcials de delimitació. plans parcials. plans especials. plans de
millora urbana.

601,25€

5.4.- Estudis de detall, i projectes d’urbanització 501,45€
5.5.- Modificació d’instruments de planejament (en tot cas)  198,50€
5.6.- Projectes de reparcel·lació:
5.6.1.- Fins a 5 propietaris  397,05€
5.6.2.- Entre 6 i 15 propietaris  680,35€
5.6.3.- Més de 15 propietaris  827,20€
5.7.- Modificació de reparcel·lació i de compensació  198,50€
5.8.- Projectes de bases i estatuts de juntes de compensació i entitats urb.

col·laboradores
700,00€

5.9.- Modificació projectes de bases i estatuts  198,50€
5.10.- Certificats de règim  urbanístic 126,65€
5.11.- Informe o certificat urbanístic sobre qualsevol extrem puntual d’una

figura de planejament
 39,80€

6.- EXPEDICIÓ D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA Import
6.1.- Còpies o fotocòpies del Pla General: Per cada exemplar  83,20€
6.2.- Per expedició de còpies de plànols: Per cada unitat 2,17€
6.3.- Informació cartogràfica expedida en CD-ROM: per cada unitat  57,90€
6.4.- Altres informacions expedides en CD-ROM: per cada unitat  11,37€
6.5.- Informació expedida en disquet: per cada unitat 1,60€

7.- INFORMES O CERTIFICACIONS REFERIDES A L’ESTAT O
SITUACIÓ D’EDIFICIS I HABITATGES EXISTENTS:

Import

7.1.- Informes sobre l’adequació d’habitatge en processos de reagrupament 75,00€
7.2.- Altres informes i certificats referits a l’estat o situació d’edificis i
habitatges existents

75,00€

Annex 5.- Taxa per la Realització de la Tramitació o la Comprovació Administrativa i la
Realització d’Informes Tècnics en les Activitats Sotmeses a Prèvia Llicència,
Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i pels Controls Posteriors.

Article 1.- Fonament i Naturalesa
A l’empara del que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 al 19 de l’esmentat text legal i l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció en la tramitació o la comprovació administrativa i la realització d’informes
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tècnics en les activitats sotmeses a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors.

Concretament, queden afectats per aquesta taxa la tramitació o la comprovació administrativa i la
realització d’informes tècnics previst a:
- la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
- la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005, reguladora dels procés d’adequació de les activitats existents

abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/98
- la Llei 11/2009 d’espectacles i activitats recreatives i reglament que la desenvolupa (Decret

112/2010)
- activitats innòcues d’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el

reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya

Article 2.- Fet Imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, consistent
en verificar que les activitats que es desenvolupen dins del municipi s’ajustin a la normativa que els
hi és d’aplicació, així com la que es desenvolupi amb motiu de la transmissió de les ja legalitzades.
2.- També constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa,
que es desenvolupi amb motiu del procés d’adequació a la normativa vigent de les activitats
existents.
3.- Estan subjectes a la taxa:

- Les autoritzacions, llicències, permisos i comunicacions o declaracions responsables per
primer establiment de l’activitat i les seves transmissions.

- Els canvis substancials de les activitats existents
- Els canvis no substancials de les activitats existents
- Els trasllats de local.
- Les revisions, periòdiques o anticipades, i controls de les autoritzacions, llicències, permisos i
comunicacions o declaracions responsables atorgats.

- Els controls de les activitats.
- L’adequació de les activitats a la normativa vigent.
- La legalització de les existents.

Article 3.- Subjecte Passiu
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 General Tributària, peticionàries de
les autoritzacions i llicències gravades en aquesta Ordenança, o que en resultin beneficiades.

2.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes passius seran
els titulars de l’activitat sotmesa.

3.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva llicència municipal, o sense haver
efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en Subjecte Passiu d’aquesta taxa la persona
física o jurídica que desenvolupi l’activitat.

Article 4.- Responsables
1.- Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les

persones físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i abast que
assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Article 5.- Beneficis Fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, excepte la següent:
En compliment del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’estableix una bonificació del 25% de
la taxa corresponent per les empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i
ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS). L’interessat ha d’aportar a la sol·licitud la justificació
d’estar en possessió del referit certificat EMAS i la reducció s’aplicarà directament per l’interessat
als imports previstos a l’article següent, en l’autoliquidació que s’acompanyi a la sol·licitud.

Article 6.- Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:

a).- Per l’activitat administrativa competència de l’Ajuntament de les activitats sotmeses al règim
d’autorització ambiental i la seva adequació a la normativa vigent, annex I de la Llei
20/2009: 618,80€.

b).- Per la tramitació de les llicències d’activitats sotmeses a llicència ambiental, Annex II i IV
de la Llei 20/2009:

b.1 activitats de nova implantació:

- Fins a 500 m
2 2.364,00€

- De 501 a 1000 m
2 2.764,90€

- Més de 1000 m
2
:

Primers 1000 m
2 2.764,90€

Cada m
2
 d’excés 2,74€

Per a l’aplicació d’aquesta tarifa, s’estableix un límit
màxim de quota per cada Llicència: 13.658,10€

b.2. Canvi substancial: 1.000,00€
b.3. Canvi no substancial: 300,00€
b.4. Revisions: 1.500,00€

c) Per la tramitació i control posterior de les activitats sotmeses a comunicació ambiental, annex
III de la Llei 20/2009

c.1 activitats de nova implantació: 300,00€
c.2. Canvi substancial : 150,00€
c.3. Canvi no substancial. 100,00€
c.4. Revisions: 200,00€

d) Per la tramitació de les llicències municipals d’activitats dels espectacles públics i activitats
recreatives previstes a la llei 11/2009 i Decret 112/2010: 425,55€

e) Per la tramitació de les comunicacions prèvies i/o declaració responsable dels espectacles
públics i activitats recreatives previstes a la llei 11/2009 i Decret 112/2010: 300,00€

f) Per la tramitació d’autoritzacions, llicències, permisos, comunicacions prèvies i/o declaració
responsable de les llicències d’ús o innòcues: 212,75€
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g) Per la tramitació de les transmissions de les autoritzacions, llicències o permisos, i per les
actuacions aïllades de Control de les activitats que es desenvolupen al municipi: 127,00€

h) Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada am el
planejament urbanístic. 100,00€

i) Tramitació de consulta prèvia potestativa.
i.1. Sobre activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009: 300,00€
i.2. Sobre activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009: 150,00€

2.- En cas que alguna de les llicències anteriors estiguin sotmeses al tràmit de control preventiu de
la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció d’incendis la tarifa corresponent s’incrementarà
en 150,00€.

3.- Quan es produeixi acord denegatori o acte de comprovació desfavorable de la llicència o
comunicació, es liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar i s’hagués concedit.

Article 7.- Meritació de la Taxa
1.- La taxa de les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009 meritarà quan es rebi la documentació

per donar inici a l’activitat municipal, la qual no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament.

2.- En les activitats dels annexos II, III i IV de la Llei 20/2009, les previstes a la Llei 11/2009 i les
innòcues , l’obligació de contribuir naixerà en el moment de formular-ne la sol·licitud de
llicència o efectuar-se la comunicació prèvia i/o declaració responsable, o en el moment que es
produeixi l’acte de comprovació i requeriment de legalització de l’activitat al Subjecte Passiu en
cas que no s’hagi formulat la sol·licitud corresponent d’activitats en funcionament.

3.- Les sol·licituds o la comunicació prèvia s’haurà de formular abans de l’obertura i posada en
funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.

Article 8.- Infraccions i Sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General
Tributària i la normativa que la desplega.

Nota:
Totes les activitats amb procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/1998
de 27 de febrer d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, sobre els quals no hagués
recaigut resolució abans d’aquesta data, tributaran d’acord amb la forma establerta per les activitats
sotmeses a Llicència Ambiental.

Annex 6.- Taxa per a la Prestació de Serveis de Clavegueram

Article 1.- Fet Imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria per a

l’evacuació d’excretats, aigües pluvials, negres i residuals, en benefici de les finques situades en
el terme municipal mitjançant la xarxa de clavegueram municipal, així com la prestació dels
servei d’obres a la via pública per dur a terme aquesta connexió..



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                       Ordenances Fiscals

Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals. OF 9 / 17

2.- No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar; les finques destinades a garatge d’ús particular ni les finques disseminades a
les quals no hi arribi la xarxa de clavegueram.

3.- A efectes d’aquesta taxa, als establiments on s’hi efectuï una sola activitat industrial, comercial,
professional, artística o de serveis en dos o més locals continus però que constitueixen dos o més
unitats urbanes diferenciades a efectes d’Impost sobre Béns Immobles, és a dir, que tenen dos o
més referències cadastrals diferents, es considerarà:
a) Una sola taxa de clavegueram, sempre que consti a la corresponent llicència d’activitats la

suma de les superfícies dels locals continus afectes.
b) Tantes taxes de clavegueram com activitats industrials, comercials, professionals, artístiques

o de serveis s’efectuïn, sempre que es practiquin en locals diferenciats, encara que siguin
continus.

Article 2.- Meritació
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat que constitueix el fet

imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de la presentació de la
connexió corresponent, si el subjecte passiu la formula expressament.

2.- Quan la connexió s’hagi iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
es meritarà quan s’inicia 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.

3.- Els serveis d’evacuació d’excretats, aigües pluvials, negres i residuals i de llur depuració són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o
vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi
dels 100 metres, i la taxa es meritarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

Article 3.- QUOTA FIXA ANUAL:
S’aplicarà la tarifa següent:

Punt Concepte Import
a) Habitatges unifamiliars, pisos, apartaments (per unitat): 17,80€
b) Hotels,càmpings i edificis destinats a lloguer d’apartaments:

b.1 fins a 15 habitacions o places  26,70€
b.2 de 16 a 25 habitacions o places  35,60€
b.3 de 26 a 50 habitacions o places  53,40€
b.4 de 51 a 75 habitacions o places 71,20€
b.5 de 76 a 100 habitacions o places  89,00€
b.6 de + 100 habitacions o places  106,80€

c) Grans superfícies comercials:
c.1 De 500 a 1000 m2  35,60€
c.2 Més de 1000 m2  53,40€

d) Restaurants:
d.1 Fins a 25 m2  26,70€
d.2 De 26 a 80 m2  35,60€
d.3 De 81 a 100 m2  53,40€
d.4 De més de 100 m2 71,20€

e) Bars i locals d’oci:
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e.1 Fins a 40 m2  26,70€
e.2 De 41 a 100 m2  35,60€
e.3 Més de 100 m2 71,20€

f) Estació de serveis/ benzinera:  35,60€
g) Tallers, locals oberts al públic, entitats financeres, comerços

venda al detall, magatzems i fàbriques
 17,80€

Article 4.- Subjectes Passius
Tindrà la consideració de subjecte passiu com a substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, allotjaments, establiments o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 5.- Gestió
La taxa es gestiona a partir de la informació continguda al padró de clavegueram. Aquest padró
s’aprova anualment i conté la informació relativa a la taxa. Les alteracions al padró tindran efectes
al padró de l’exercici següent.
D’acord amb la previsió de l’article 28.8 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació,
s’emetrà un únic rebut que inclourà la present taxa junt amb la taxa pel servei de recollida, transport
i tractament d’escombraries.

Article 6.- Noves connexions a la xarxa
1.- Els treballs d’obra civil que sigui necessari realitzar per l’escomesa seran executats per

l’empresa contractada per l’Ajuntament a tal efecte prèvia licitació.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les connexions dels immobles a la xarxa de
clavegueram i percebrà directament dels usuaris, en règim d’autoliquidació, la taxa de 1.210,10€.

2.- Gestió de les taxes per noves connexions a la xarxa:
El contribuent adreçarà la seva sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram a l’empresa
adjudicatària del contracte d’execució de l’obra civil, a la qual adjuntarà les autoliquidacions de
les taxes següents:

a) Taxa per la sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa 69,75€
    (OF 9, Annex 4, article 4.4.10)
b) Taxa per obertura de rases a la via pública 69,75€
    (OF 9, Annex 4, article 4.4.5)
c) Taxa per la prestació del servei d’obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram
    (OF 9, Annex 6 article 6) 1.210,10€.

Un cop l’empresa rebi la sol·licitud del particular, la comunicarà i sol·licitarà informe a l’empresa
concessionària dels servei de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram i pluvials i
elements auxiliars del terme municipal.

A continuació, l’empresa contractada per l’execució de l’obra civil sol·licitarà a l’Ajuntament, en
nom del contribuent, la llicència d’obres i drets de connexió, a la qual adjuntarà còpia de la
sol·licitud d’escomesa del particular, justificant del pagament de les autoliquidacions de les tres
taxes abans referides i l’informe de l’empresa concessionària.
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Annex 7.- Taxes per la Prestació de Serveis o Realització d’Activitats Diverses

1.- Cens d’Animals Domèstics:

- GOSSOS (Cannis familiaris): Import
Inscripció d’un gos:  8,65€
2on gos del mateix propietari (bonificació del 20%):  6,90€
A partir del 3er gos del mateix propietari (bonificació del 50%): 4,30€

- GATS (Felis catus)
Inscripció d’un gat:  4,40€
2on. gat del mateix propietari: (bonificació 20%)  3,50€
A partir del 3er. gat:(bonificació 50%) 2,15€
- Expedició llicència de conducció d’animals potencialment

perillosos
19,30€

2.- Escola de Dibuix:

- Matrícula anual  15,15€
- Per assistència anual  37,95€

3.- Servei Municipal d’Esports:

Curs Sencer Mig Curs
1.- Manteniment 3a. edat (2dies) 25,85€ 12,90€
2.- Manteniment 3a. edat (3dies) 38,25€ 19,10€

- Les activitats tenen una durada de curs escolar i la taxa és per tot el curs escolar.
- Les taxes corresponents a mig curs són pel mateix curs escolar.
- Aquestes taxes seran d’aplicació sempre i quan les activitats siguin organitzades per

l’Ajuntament.

4.- Casals d’Estiu:

Casal Esportiu i Casalet Mensual Quinzena
Matí o tarda De 9h a 13h o de 16h a 20h 132,35€ 73,40€

Matí o tarda + dinar De 9h a 16h o de 13h a 20h 268,80€ 149,90€
Matí i tarda De 9h a 13h i de 16h a 20h 251,25€ 139,55€

Servei Bon dia De 8.30h a 9h matí 27,90€ 15,50€
Preu del menjador per

dia
Inclou dinar + monitoratge (3

h)
7,20€ 7,20€

Preu del servei d’acollida matinal 2,05€ 2,05€

Bonificació: Podran gaudir d’una bonificació de caire social a l’import de les taxes dels Casals
d’Estiu les famílies que reuneixin les condicions i acompleixin els requisits establerts a l’article 4 de
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l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització
d’Activitats Municipals.

Règim D’autoliquidació
Aquestes taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació aplicant-se els models que al efecte aprovi
l’Alcaldia.

Annex 8.- Taxes per la Prestació de Serveis de les Escoles Bressol Municipals la Oreneta i
Mas Balmanya Cursos Escolars 2011/2012 i 2012/2013

Article 1.- Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4 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, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal , aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei
de la llar d’infants, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’escola bressol.

Article 3.- Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix en el moment que es concedeix l’autorització municipal per assistir a
una escola bressol municipal.

Article 4.- Període Impositiu
1. El període impositiu comprèn el mes natural, sense possibilitat d’establir cap tipus de prorrateig
de la quota mensual.
2. Una vegada concedida l’autorització, la renúncia per part de l’interessat, tindrà efectes a partir del
mes natural posterior a la seva presentació.

Article 5.- Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques
i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/03 General Tributària que sol·liciti la plaça,
en nom de l’infant.

Article 6.- Responsables Tributaris
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 7.- Quota tributària
1. La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la que es fixa en els quadres de

tarifes següents:

CURS ESCOLAR 2011/2012
A/ Tarifes curs escolar gener 2012 – juny 2012
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- Quota de matrícula 113,30€ nen/a any
- Taxa d’escolarització mensual jornada de 5 hores P0 i P1 154,00€ nen/a mes
- Taxa d’escolarització mensual jornada de 5 hores, de caràcter

extraordinari i només aplicable als nens/nenes de P2, de setembre de
2011 a juny de 2012

105,00€ nen/a mes

(A partir de juny de 2012 s’integrarà en el sistema de tarifes úniques)
- Taxa diària per ½ hora complementària 1,81€ nen/a dia
- Taxa mensual per ½ hora complementària  18,07€ nen/a mes
- Taxa diària servei menjador (càtering +atenció a l’infant) 10,00€ nen/a dia
- Taxa mensual per servei de menjador (càtering + atenció a l’infant) 115,36€ nen/a mes

B/ Curs estiu (juliol i agost 2012)
- Matrícula per infants no escolaritzats durant el curs escolar a les

escoles bressol municipals de Sant Feliu de Guíxols
20,00€ nen/a curs

- Taxa d’escolarització mensual jornada 5 hores 154,00€ nen/a mes
- Taxa d’escolarització quinzenal jornada 5 hores 77,00€ nen/a quinzena
- Taxa de menjador quinzenal (càtering +atenció a l’infant) 59,60€ nen/a quinzena
Nota.- Les taxes diàries i mensuals per menjador i les taxes per hores complementàries del curs
d’estiu seran les mateixes que la resta del curs escolar.

C/ Servei d’espai nadó- import mensual 20,00 €
D/ Servei d’espai familiar- import mensual 20,00 €
E/ Servei d’espai de joc- per sessió 2,00 €
F/ Escola de pares i mares- per cursos trimestrals de massatge infantil o de
reflexoteràpia podal

33,30 €

CURS ESCOLAR 2012/2013
A/ Tarifes curs escolar (setembre 2012 – juny 2013)
- Quota de matrícula 125,75€ nen/a any
- Taxa d’escolarització mensual jornada de 5 hores 154,00€ nen/a mes
- Taxa diària per ½ hora complementària 2,00€ nen/a dia
- Taxa mensual per ½ hora complementària 20,05€ nen/a mes
- Taxa diària servei menjador (càtering +atenció a l’infant) 11,00€ nen/a dia
- Taxa mensual per servei de menjador (càtering + atenció a l’infant) 128,00€ nen/a mes

B/ Curs estiu (juliol i agost 2013)
- Matrícula per infants no escolaritzats durant el curs escolar a les

escoles bressol municipals de Sant Feliu de Guíxols
22,20€ nen/a curs

- Taxa d’escolarització mensual jornada 5 hores 154,00€ nen/a mes
- Taxa d’escolarització quinzenal jornada 5 hores 77,00€ nen/a quinzena
- Taxa de menjador quinzenal (càtering +atenció a l’infant) 64,00€ nen/a quinzena
Nota.- Les taxes diàries i mensuals per menjador i les taxes per hores complementàries del curs
d’estiu seran les mateixes que la resta del curs escolar.

C/ Servei d’espai nadó- import mensual 20,00 €
D/ Servei d’espai familiar- import mensual 20,00 €
E/ Servei d’espai de joc- per sessió 2,00 €
F/ Escola de pares i mares- per cursos trimestrals de massatge infantil o de
reflexoteràpia podal

33,30 €
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2. Els usuaris del servei d’escola bressol que tinguin altres germans matriculats al centre poden
gaudir d’una reducció del 10% de l’import tant de les taxes mensuals com de la matrícula anual.

3. Les famílies amb grans dificultats socials i econòmiques, podran gaudir d’una bonificació de
caire social quan reuneixin les condicions i compleixin els requisits establerts a l’article 4 de
l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització
d’Activitats Municipals. Aquesta bonificació només serà aplicable a les famílies que no puguin
acollir-se a la convocatòria que anualment aprovi aquest Ajuntament d’acord amb les bases dels
ajuts per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en situacions
econòmiques desfavorides que publiqui el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, i de les quals l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament faci informe favorable per
tractar-se de famílies en especial situació de vulnerabilitat i/o de risc social.

Article 8.- Normes de gestió
1.- La taxa per drets de matrícula serà d’aplicació només per als alumnes que s’incorporen per

primer cop a les escoles bressol municipals. Es farà efectiva en el moment de la matrícula i és
de cobrament obligatori per poder ser considerat alumne/a d’una de  les escoles bressol
municipals.

1.1.La família ha de fer l’ingrés al compte bancari de l’escola bressol on ha obtingut la plaça i en
el moment de la matriculació ha d’aportar la còpia del comprovant d’ingrés de l’import total
de la matrícula.

1.2.Per als alumnes no escolaritzats en les escoles bressol municipals que vulguin utilitzar el
servei de curs d’estiu, el pagament de la taxa de matrícula es farà en el moment de
formalitzar la matrícula, mitjançant ingrés en el compte bancari de l’escola on s’hagi
matriculat. Caldrà que presenti el comprovant de l’ingrés. L’import de la taxa de matrícula
es cobrarà sencer amb independència del número de quinzenes o mesos que la família
contracti el servei.

2.- La taxa mensual en concepte de quota d’escolarització serà domiciliada en el compte corrent que
les famílies hagin facilitat al centre. Les modificacions del serveis sol·licitats tindran efectes pel
mes següent.

2.1. La quota mensual d’escolarització inclou una utilització de 5 hores, segons les franges
horàries que ofereixi cadascuna de les escoles bressol municipals.

2.2. En cas de baixa de l’escola, s’ha de comunicar amb 15 dies d’antelació i cal signar un
document de renúncia de plaça. Tindrà efectivitat a partir del mes següent al del comunicat.

2.3. Les quotes mensuals són d’igual import al llarg de tot el curs escolar (setembre - juny) i dels
curs d’estiu (juliol – agost), amb independència del número de dies lectius de cada mes.

3.- La taxa mensual per servei de menjador i les taxes per serveis complementaris es cobraran un
cop vençut el mes de la prestació del servei.

3.1. A partir del dotzè dia d’utilització en un mes del servei de menjador, es cobrarà la   quota
mensual de servei de menjador.

3.2. Per a qualsevol modificació dels serveis complementaris o del servei de menjador, cal signar
l’alta o baixa del servei per a la seva efectivitat, que serà aplicable a partir del mes següent.

4.- En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula es
cobrarà íntegrament.
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5.- Un cop iniciat el curs escolar, la taxa anual de matrícula no es retornarà. Si el curs encara no
s’ha iniciat, es retornarà el 50% de l’import de la taxa anual de matrícula. S’entén per data
d’inici de curs la fixada en el calendari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

6.- Els alumnes inscrits durant el curs escolar a qualsevol de les escoles bressol de la ciutat, no
pagaran matrícula pel curs d’estiu. La taxa mensual d’escolarització del curs d’estiu serà la
mateixa que l’aplicada durant el curs escolar.

Article 9.- Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària,
legislació complementària i Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic local.

Disposició Final.- Vigència
Aquest annex 8 es va aprovar en sessió celebrada el 18 d’agost de 2010, i modificada posteriorment
el 24 de febrer de 2011 i el 21 de desembre de 2011 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es
farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener
de 2012. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.

Annex 9.- Taxa per a la Prestació del Servei d’Atenció a Domicili

Servei d’atenció a domicili 20,25€/hora

a).- Totes les persones empadronades a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols rebran la següent
reducció de la taxa, en concepte d’un 28% de subvenció del Departament d’Acció Social i
Ciutadania i un 40% de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament.

b).- Del preu hora resultant d’aplicar les anteriors subvencions a la taxa del Servei d’Ajuda a la Llar
i atenent la capacitat econòmica dels beneficiaris/es del servei d’atenció a domicili,
s’estableixen els següents coeficients correctors dels taxes, que seran aprovats per la Junta de
Govern Local, previ informe dels Serveis Socials:

1.- Per cada beneficiari/a el coeficient a aplicar segons el nivell d’ingressos, serà el següent:

Nivell d’ingressos Coeficient
Ingressos inferiors al 0,60 IRSC anual (14 mensualitats) 0,25
Des del 0,60 IRSC fins a l IRSC anual 0,50
Des de 1 IRSC fins a l,5 IRSC anual 0,70
Des de 1,5 IRSC fins a 2 IRSC anual 0,90
Superior a 2 IRSC anual 1,00

2. Si l’usuari/a viu amb el seu cònjuge o parella, només es comptabilitzaran com ingressos
econòmics de l’usuari el 50% dels ingressos d’ambdós tenint en compte per calcular la quota del
SAD el coeficient de l’apartat 1.
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3. Si l’usuari és pensionista o té ingressos econòmics, viu amb parella i aquesta no disposa de cap
tipus d’ingrés econòmic, es comptabilitzaran només el 50% dels ingressos de l’usuari/a.

4. Si l’usuari/a no és pensionista i no té ingressos econòmics, es comptabilitzaran només el 50%
dels ingressos de la parella, tenint en compte per calcular la quota del SAD el coeficient de
l’apartat 1.

5. Si l’usuari viu sol/a i/o en parella i aquesta és major de 65 anys i no té família de 1er. grau,
gaudirà d’una reducció del coeficient corrector del 0,05.

6. Si l’usuari/a viu amb parella o sense, té família de 1er. grau i la situació socioeconòmica
d’aquesta última no permet cap ajut econòmic, gaudirà d’una reducció del coeficient corrector de
0,05 addicional.

7. Si l’usuari/a, a més de viure sol o en parella resideix en un habitatge de lloguer o està domiciliat
en una pensió, gaudirà d’una reducció del coeficient corrector del 0,05 addicional.

8. Si l’usuari/a està domiciliat en un habitatge del qual és propietari/a, usufructuari/a, o bé està
acollit/da gratuïtament per qualsevol persona, sigui o no familiar, no gaudirà de la reducció del
coeficient corrector del 0,05 addicional anteriorment esmentat en l’apartat.

9. En cas que el SAD municipal no pugui atendre serveis per saturació i calgui contractar una
ampliació del servei a una entitat externa, prèviament es valorarà la situació econòmica de
l’usuari/a i dels seus familiars de 1er. grau.

10. Els coeficients correctors establerts en els epígrafs 2, 3 i 4 es reduiran de l’epígraf 1 tenint en
compte les condicions del total dels epígrafs.

11. El servei es podrà oferir de forma totalment gratuïta en els casos considerats d’alt risc social
(persones amb dependència, gent gran sola i sense familiars, incapacitats judicials, etc), previ
informe social on es valori la seva necessitat de realitzar el servei.

12. Aquest articulat no serà d’aplicació en els següents casos:
- A partir del moment que el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de

Catalunya reguli el sistema de copagament per part dels beneficiaris de SAD que els Ens
Locals hauran de contemplar per tal d’assegurar l’equitat territorial.

- En els casos de SAD – dependència s’aplicaran les instruccions que el Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat pugui generar per l’aplicació de la Llei 39/2006 de 14 de
desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència.

Annex 10.- Taxa per Devolució de Vehicle Retirat de la Via Publica

Article 1.- Fet Imposable
Es objecte d’aquesta exacció l’aprofitament dels elements i mitjans que requereix la prestació dels
serveis d’immobilització dels vehicles així com dels serveis de recollida i retirada de la via pública i
d’altres llocs públics, amb trasllat i permanència al dipòsit municipal, d’aquells vehicles que,
d’acord amb el que disposa la legislació reguladora sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, siguin immobilitzats o retirats, i d’aquells vehicles antireglamentàriament aparcats en
les zones d’estacionament en vies públiques, assenyalades degudament, objecte de preu públic.

Article 2.- Subjecte Passiu
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes
que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
Serà substitut del subjecte passiu, el conductor del vehicle.
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Article 3.- Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següent:

- Per devolució i transport o immobilització de
cada vehicle subjecte a l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica

84,75€

- Per enganxament sense retirada ni transport de
cada vehicle subjecte a l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica

43,40€

- Per dipòsit i custòdia del vehicle
Els primers tres dies ................. 0,00€
Quart dia i successius (Per dia): 7,20€

Aquells vehicles robats, sempre que s’acrediti mitjançant la còpia de la denúncia presentada, se’ls
aplicarà quota zero a partir de la data de presentació de la denúncia.

Article 4.- Meritació
La meritació de la taxa per aquells vehicles dipositats per ordre judicial o administrativa, s’iniciarà a
partir de la data de la sentència judicial o resolució administrativa.

No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que hagin estat objectes de recollida,
mentre no s’hagi fet efectiu el pagament dels drets establerts a l’article 3r, excepte que, en cas
d’haver-se interposat reclamació, sigui dipositat o fiançat l’import de la liquidació en la quantia i
formes previstes a l’article 14 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El pagament de la liquidació de la present
taxa no exclou, de cap manera, el de les sancions o multes que siguin procedents per infracció de les
normes de circulació o policia urbana.

Annex 12.- Taxes Dels Serveis De L’organisme Autònom “Escola De Música”

1. Matrícula (Despeses d’Inscripció) per Curs Escolar.
En concepte de matrícula, despeses de gestió i reserva de plaça, per cada nou alumne que
ingressi a l’Escola de Música, s’abonarà, durant el mes de setembre (o bé durant el mes següent
en el que es formalitzi la inscripció un cop iniciat el curs), la següent quantitat:

a).- Matrícula ordinària : 70,00€
b).- Matrícula a partir del segon membre de la unitat familiar: 35,00€
c).- Matrícula a partir del tercer membre de la unitat familiar: 0,00€

Notes:
- Les matrícules formalitzades en el darrer trimestre de cada curs es reduiran al 50 %.
- Membres computables de la unitat familiar

Són membres computables de la unitat familiar:
1. El pare i la mare, i/o, si és el cas, els tutors o persones encarregades de la guarda i

protecció del menor.
2. L’alumne/a.
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3. Els germans o germanes majors de 18 anys i menors de 26 anys sempre que no perceben
cap tipus d’ingressos.

4. Germans o germanes majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat
física, psíquica o sensorial reconeguda superior al 33% expedida per la Conselleria de
Benestar Social.

5. En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincles matrimonials, la formada pel
pare o mare i tots els fills que convisquin amb un o l’altre i que reuneixin els requisits a
què es refereixen els anteriors articles.

6. Ningú pot formar art de dues unitats familiars alhora.
7. La determinació dels membres de la unitat familiar es fa atenent a la situació existent el

01 de setembre de cada any.
La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la
presentació de la còpia compulsada del llibre de família.

- Estaran exempts de pagar matrícula els alumnes del programa de sensibilització musical.
- Els fills dels professors de l’escola de música tindran una bonificació a la matrícula del

100% amb efectes retroactius a 01 de gener de 2011.

2. Quotes Mensuals - Exercici 2012. Període: de 1/01 a 31/12 de 2012.
Per cada un dels concepte que a continuació es descriuen, s’estableixen les següents quotes
mensuals:

a).- 4001 Sensibilització  25,00€
b).- 4002
c).- 4003 Iniciació 55,00€
d).- 4004 Iniciació II 55,00€
e).- 4005 Elemental 1-2 75,00€
f).- 4006 Elemental 3-4 75,00€
g).- 4007 Grau Mitjà 102,00€
h).- 4008 Instrument Complementari 30,00€
i).- 4009 Música de Cambra 30,00€
j).- 4010 Aula d’estudi per hora 1,00€
k).- 4011 Coral 6,00€
l).- 4012 Classe De Grup 12,00€
m).- 4013 Suzuki 68,00€
n).- 4014 Llenguatge 36,00€
o).- 4015 Lliure Instrument (30 Minuts) 48,00€
p).- 4016 Lliure Instrument (45 Minuts) 64,00€
q).- 4017 Lliure Instrument (60 Minuts) 78,00€
r).- 4018 Adults Educació De La Veu 32,00€
s).- 4019 Adults Educació De La Veu + Llenguatge 59,00€
t).- 4020 Adults Instrument (45 Minuts) + Llenguatge 84,00€
u).- 4022 Conjunt Instrumental 12,00€
v).- 4023 Colònies musicals 346,00€
w).- 4024 Colònies musicals (segons i ss. Germans) 277,00€

- En el cas que per l’organització dels cursos els serveis es prestessin per un període inferior a una
quinzena les quotes es reduiran a la meitat. En cas de baixa d’algun alumne, la quota també es
reduirà en proporció a la prestació de servei efectuada, sempre i quan aquella baixa es
comuniqui amb anterioritat a l’emissió dels rebuts mensuals.
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Nota Comú A Totes Les Taxes D’aquest Annex 12
Podran gaudir d’una bonificació de caire social a l’import de les taxes regulades al present annex 12
les famílies que reuneixin les condicions i acompleixin els requisits establerts a l’article 4 de
l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització
d’Activitats Municipals.

Annex 14.- Taxes dels Serveis de Sanitat Preventiva de Retirada de Nius de Gavians i de
Gavians Caiguts dins del Nucli Urbà.

Article 1
A efectes d’aquesta taxa, es consideren serveis de sanitat preventiva aquells que tenen per objecte la
retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins del nucli urbà.

Article 2
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa els que es beneficiïn dels serveis prestats al seu domicili
o en el propi terreny, hagin estat sol·licitats d’instància o s’hagin realitzat d’ofici per ordre de
l’Ajuntament o d’altres organismes competents.

Article 3
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és de 121,45€ per actuació.

Annex 16.- Taxes per Prestació de Serveis de Boia de la Reserva Marina

Article 1
A efectes d’aquesta taxa, es consideren el servei d’amarratge dins l’abalisament destinat a reserva
marina a una boia que instal·la l’Ajuntament cada any i durant el període del 15 de juny al 15 de
setembre.

Article 2
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les empreses o les associacions que es beneficiïn d’aquest
servei per a la realització d’activitats turístiques.

Article 3
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és un pagament únic de 423,49€/any per
utilització de la boia durant la temporada d’abalisament establerta.

Article 4
Aquestes taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació aplicant-se els models que al efecte aprovi
l’Alcaldia.


