
Na Sònia Durán Carrero, Secretària acctal de l’Ajuntament d’Argençola

CERTIFICO.

Que al Ple de la Corporació de data 30 d’octubre d e2015, es van prendre entre altres
els següent acord que es transcriu del seu tenor literal:

ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

D I C T A M E N

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per
a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

O.F. núm. 01  Reguladora de l’impost sobre Béns Immobles.

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. 

2. El tipus de gravamen serà el 0,6923 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,60 
per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 1,3 per cent. 

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 
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O.F. núm. 7 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Article 6.- Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents:

Euros
Epígraf 1. Documents expedits a les oficines municipals i censos de població i 
habitants
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població

- Vigent
- De censos anteriors

2,00

2. Certificats de convivència i residència 2,00
3. Certificació de documents o acords municipals 2,00
4. Certificat acreditatiu d'ingressos efectuats 2,00
5. Informes, a instància de part, amb o sense certificat 15,00
6.-.Diligència de confrontació de documents 3,00
7. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia per cada foli  A4 0,2
8. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia per cada foli  A3 0,3
9. Per transmissió d'un fax
    - Per cada foli dintre de la C.A.
    - Per cada foli dintre de la C.A.  però dintre de l'estat
    - Per cada foli a l'estranger

1,30
2,00
3,50

10. Per la recepció d'un fax: per cada foli
11. Per recerca de documentació històrica 

0,50

100,00
Epígraf 2. Concursos i subhastas
1.- Verificar la suficiència i legitimació de personalitat 6,00
Epígraf 3. Documents relatius a serveis d’urbanisme
1.- Llicències de parcel.lació i declaracions innecessarietat llicència parcel.lació 145,00
2.- Certificats de compatibilitat urbanística 70,00
3.- Certificats per a la inscripció registral de declaracions d’obra nova 70,00
4.- Certificats d’antiguitat i legalitat d’un finca 70,00
5.- Certificats urbanístics 45,00
6.- Certificats urbanístiques 25,00
7.- Expedients de declaració de ruïna 220,00
8.- Certificacions a interès dels contractistes per la seva classificació 55,00
9.-Llicències guals 96,00
10.- Llicències guals sense petició prèvia 125,00
11.- Còpies plànols planejament DIN-A4 0,2
12.- Còpies plànols planejament DIN-A3 0,3
13.- Inspecció a petició de particulars 70,00
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14.- Llicències 1era ocupació sobre el pressupost del projecte que va servir de base en 
la concessió de la llicència.

0,30%

15. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part 30,00
16. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per a
edificació a instància de part

70,00

O.F. núm 8 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.

Article 6.- Quota tributària

1.- Obres majors, sobre import del projecte visat pel col·legi oficial
corresponent:.........................................................................................................  45€

2.- Obres menor, sobre pressupost o memòria valorada presentada per
l’interessat: .......................................................................................................................
.........30€

3.- Expedient de prorroga:
a) obres majors:...........................................................................................20€
b) obres menors......................................................................................... 15€

4.- Legalització d’obres iniciades sense permís:
a) obres major............................................................................................ 75€
b) obres menors ........................................................................................ 45€

2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i
comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota
tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge
de reducció del 0 per cent. 

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del
procediment previst  per a la tramitació de la llicència, o de les activitats
administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració
responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el
50% cent de les que s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat
municipal s'hagués iniciat efectivament.

O.F. núm. 13 Reguladora de la taxa per al prestació dels servies d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència , comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques.
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Article 6.- Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

EUR
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic.

120,00

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície
de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial. 

200,00

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície
de més de 500 m2, o de llur modificació substancial.

500,00

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la 
presentació de la comunicació ambiental.

100,00

5. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics 
municipals.

100,00

6. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics 
municipals.

100,00

7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur 
modificació substancial.

200,00

8. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur 
modificació substancial.

200,00

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments 
o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics 
i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una 
superfície de fins a 500 m2.

200,00

10. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats 
mòbils de caràcter temporal.

100,00

11. Tramitació del procediment  per l’obertura d'establiments de
l’annex I d’activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte
ambiental i d’autorització ambiental de la Llei 20/2009 de prevenció i
control de les activitats.

2.170,20

12. Tramitació del procediment  per l’obertura d’establiments de
l’annex II  d’activitats sotmeses al règim de llicències ambientals  de
la Llei 20/2009 de prevenció i control de les activitats 

2.113,00
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13. Tramitació del procediment  per l’obertura d’establiments de 
l’annex III d’activitats sotmeses al règim de comunicació la Llei 
20/2009 de prevenció i control de les activitats

500,00

14. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 
municipal 

150,00

15. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives.

80,00

16. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 
terme tècnics municipals.

80,00

17. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables i espectacles públics.

80,00

18. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 
terme tècnics municipals.

100,00

19. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i
instal·lacions subjectes a llicència ambiental.

100,00

20. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental. 

250,00

21. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de 
titularitat de la llicència o dels efectes de la comunicació.

60,00

22. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no 
permanents desmuntables.

100,00

23. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 
activitats específiques regulades per normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors.

150,00

24. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats 
regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els 
apartats anteriors.

60,00

25. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 
d’activitats amb incidència ambiental.

60,00

O.F. núm. 14 reguladora de al Taxa per la retirada de vehicle abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Article 4t.- Quotes tributàries

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
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Per retirada i transport de cada vehicle Per retirada

Euros

Per custòdia/dia
Euros

1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres 
vehicles de característiques anàlogues

150,00 15,00

2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg. 
PMA

200,00 15,00

3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg. PMA 300,00 35,00

O.F. núm. 16 Ordenança reguladora de la tinença d’animals 

L'article 92.bis de la Llei 7/1985 de bases de règim local estableix que correspon a
secretaria la funció d'assessorament legal preceptiu, l 'article 4 del RD 1174/87 que
regula el règim jurídic dels funcionaris, relatiu de control i fiscalització interna de la
gestió econòmic–financera i pressupostaria, en la seva lletra h) fa referencia a la
necessitat d'informe per avaluar la procedència de nous serveis o de modificació dels
existents. En el mateix sentit s'expressa l'art 54 del RD 781/1986.

Ordenança núm. 17 sobre la Tinença d'animals es va aprovar el 31 de març de 2004.
Si bé l'articulat del text es manté vigent, pel temps transcorregut des de la seva
aprovació, per la dificultat d'accedir als serveis de les protectores d'animals a fi que
realitzin la recollida en els casos necessaris, i donat el cost d'aquest servei, fa
aconsellable revisar i actualitzar l'import de les sancions que l'ordenança estableix per
les faltes molt greus, greus, i lleus. 

Per la raó exposada es proposa modificar l'Ordenança de Tinença d'animals en el
sentit d'actualitzar l'import  de les sancions, fixant les quanties que s'indiquen a
continuació per als diferents graus de sanció:

Grau de sanció                   Multa
Molt Greu                             500 €
Greu                                     250 €
Lleu                                        50 €

O.F. núm. 18 Reguladora de la taxa per a l’ús i ocupació dels espais públics de
titularitat municipal. ( de la numeració actual ).
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Es proposa modificar el text indicat en el sentit de substituir la paraula “contraents” per
la paraula “veïns”, i suprimir l'expressió: “d' almenys un dels dos cònjuges”, de manera
que la redacció de l'article 5.1 de l'ordenança a la que fem referència, serà el següent:
“Gaudiran d'una bonificació del 50% els veïns que acreditin una residència igual o
superior a 2 anys al municipi.”

TERCER.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de l’aplicació de fems,
purins i fertilitzants químics al municipi d’Argençola.

QUART.-  Modificar l’ordre d’ enumeració de les ordenances fiscals que  es relacionen
a fi que existeixi un ordre correlatiu en la numeració de les mateixes:

Numeració
actual

Nova
numeració

17 16 O.F. Reguladora sobre la  tinença d’animals
19 17 O.F. Reguladora de la celebració de matrimonis i cerimònies

civils a l’Ajuntament d’Argençola
30 18 O.F Reguladora de civisme  d’Argençola.

18 19 O.F. Reguladora de la taxa per a l’ús i ocupació dels espais
públics de titularitat municipal.

CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

SISÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

I per què consti als efectes escaients, expedeixo el present certificat d’ordre i amb el
vist i plau del  Sr. Toni Lloret Grau, batlle d’Argençola a 5 de novembre de 2015.

                     Vist i plau
                     El Batlle La Secretària acctal 
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