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Núm. 27
AJUNTAMENT DE PARDINES
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017
El Ple de l’Ajuntament de 9-11-2016 aprovà provisionalment l’acord de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici
2017 i es va publicar l’anunci al BOP de Girona núm. 218, de 15-11-2016.
Transcorregut el termini d’exposició pública sense cap al·legació, objecció i/o reclamació, ha quedat definitivament aprovada.
D’acord amb 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, es publica el text íntegre de l’acord i les modificacions definitivament aprovades següent:
Imposició i modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2017
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableixen 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 s’han d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius
acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, 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.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de contenir la nova redacció dels
preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels
supòsits que originen la imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de les taxes per la
prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada
no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció,
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent :
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2017 i següents, la ordenació i imposició així com la modificació de les ordenances
fiscals que seguidament es relacionen en l’Annex.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança
Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública 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 considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
ANNEX MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PEL 2017
1. Ordenança fiscal núm. 3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES :
Article 7. Tipus de gravamen: s’incrementa el Tipus al 3,5%
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2. Ordenança fiscal núm. 5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA: s’aplicarà el coeficient de 1,65.
Potència i classes de vehicles
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
C) Camions
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) Altres vehicles
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

20,82
56,23
118,70
147,86
184,80
137,45
195,76
244,70
69,76
137,45
195,76
244,70
29,16
45,82
137,45
29,16
45,82
137,45
7,29
7,29
12,49
25,00
49,98
99,96

3. Ordenança Fiscal núm. 6. TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS :
Article 5 - Quota tributària. 2. S’aplicaran les tarifes següents:
a) Habitatges. 100 €
b) Hotel fonda: 100 €
c) Càmping:
- Parcel·la: 10 €/u
- Bungalow: 50 €/u
d) Bars Restaurants: 150 €
e) Allotjament rurals: 200 €
f) Activitats agrícoles, ramaderes i industrials: 100 €
4. Ordenança Fiscal núm. 8. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA :
Article 6. Quota tributària. 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) Domèstiques:
1r. Tram fins a 36 m3/trimestrals: 0,59 €/m3
2n. Tram a partir de 36 m3/trimestrals: 0,69 €/m3
B) Industrials:
Tram únic de 0,59 €/m3
S’estableix un mínim de 12 m3/mes equivalent a 36 m3/trimestrals per les dues tarifes.
5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME
Article 6. Quota tributària
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Concepte
Certificat de qualificació urbanística o de serveis urbanístics
Certificats de descripció de la finca per a declaració d’obra
Llicència de primera ocupació del primer habitatge
Llicència de primera ocupació per a cada habitatge suplementari
Llicència de primera ocupació en edificis industrials i comercials, per cada m2
Llicència de primera ocupació d’aparcaments en tot tipus edifici, per cada plaça
En tots els casos de llicència de primera ocupació s’aplica la següent quota mínima
Suspensió d’obra
Llicència de parcel·lació, per cada finca resultant
Llicència d’obra amb autorització prèvia de la DG d’urbanisme
Declaració de ruïna
Pla parcial
Recepció d’obres d’urbanització
Plans especials
Estudis de detall

80,00
360,00
160,00
53,00
1,50
3,00
60,00
600,00
125,00
600,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00

6. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS
I LES 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
Article 6.- Quota tributària
CONCEPTE
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic.
2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal per activitats sotmeses al règim d’avaluació
d’impacte ambiental i d’autorització ambiental (Annex I de la llei 20/2009)
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal per activitats sotmeses al règim de llicència
ambiental (Annex II de la llei 20/2009):
3.1. 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.
3.2. 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.
4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats sotmeses al règim de comunicació
prèvia (Annex III de la llei 20/2009)
5. Tramitació per activitats subjectes a règim de comunicació prèvia corresponent a activitats innòcues :
5.1. Establiments comercials inferiors a 400 m2
5.2. Legalització d’activitats ramaderes intensives
5.3. Legalització d’activitats ramaderes extensives
6. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals.
7. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics municipals.
8. 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
9. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments no subjectes a cap
règim d’intervenció específic i llurs modificacions.
10. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal
11. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats amb incidència ambiental.
12. Per la tramitació d’expedients de consulta prèvia per a activitats no classificades en la normativa vigent
13. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la comunicació ambiental.

80,00
500,00

600,00
900,00
105,00
100,00
200,00
100,00
80,00
80,00
105,00
100,00
200,00
300,00
80,00
150,00

7. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6. Quota tributària:
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Epígraf 1. Censos de població d’habitants.
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població (empadronament fins a 5 anys d’antiguitat, de
convivència i/o residència)
2. Certificacions d’empadronament i altres amb dades amb més de 5 anys d’antiguitat
3. Volants d’empadronament
Epígraf 2. Certificacions.
1. Certificació de documents o acords municipals.
2. Per cada compulsa de document emès pel secretari de l’ajuntament a instància de part.
3. Altres certificacions
4. Per validació de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals per a cada grup de documentació.
Epígraf 3. Documents expedits o emesos per les oficines municipals.
4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli.
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme.
Veure ordenança fiscal número 11
Epígraf 5. Documents de sanitat i consum.
1. Per cada certificació o informe sanitari que s’expedeixi.
Epígraf 6. Utilització de documentació municipal.
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat inferior a dos anys, per cada full
2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat entre 2 i 5 anys, per cada full
3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada full
Epígraf 7. Copies o fotocopies de documents de particulars
1. Per còpia en blanc i negre
2. Per còpia en color

3,00
10,00
1,00
1,50
3,00
10,00
5,00
1,00

15,00
0,10
0,40
0,50
0,10
1,00

8. Taxa per a la utilització privativa de diverses sales i equipaments municipals
Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions
municipals
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es disposa a l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes locals,
en relació amb l’article 20.1 de la mateixa, d’acord amb la redacció donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació
del Règim legal de les Taxes estatals i locals, s’estableixen les taxes utilització privativa d’instal·lacions municipals.
Article 2. Subjectes passiu
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Article 3. La quantia de la taxa serà la fixada en la tarifa següent:
DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS SEGONS LA SEVA UTILITZACIÓ
Sala Estudis per esdeveniments amb o sense ànim de lucre (cursos tallers) d’interès local
Sala Estudis per esdeveniments sense ànim de lucre: celebracions privades
Sala d’Estudis: Únicament i exclusivament per a restaurants (Criteri s/ Nombre d’assistents):
Núm. assistents fins a 20 persones
Núm. assistents més de 20 persones
Sala d’Actes per a realitzar cursos/ activitats vàries amb o sense ànim de lucre
Pista de Tenis de la Zona Esportiva
Pista de Pàdel de la Zona Esportiva

TARIFA (€)
Gratuït
20,00 €
30,00 €
50,00 €
Gratuït
6 €/hora
6 €/hora

Article 4. Obligació de pagament
L’obligació de pagament de la taxa neix quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial.
Sense perjudici del previst en el paràgraf anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es sol·liciti l’ús de les
instal·lacions.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu
de la promulgació de normes posteriors
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Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final. Aquestes modificacions entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuaran vigents mentre no s’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
“...”
Recursos procedents contra la resolució publicada
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i per tant procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a la seva publicació.
Pardines, 31 de desembre de 2016
Núria Pérez Desel
Alcaldessa
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