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ORDENANCES FISCALS 2020

MEMÒRIA EXPLICATIVA

L’objectiu principal de les modificacions de les ordenances fiscals de Llagostera per a l’any 
2020 és mantenir un nivell d’ingressos suficient de l’Ajuntament però dotant-les de contingut 
social i polític de manera que es proposa un augment de les bonificacions per baixos ingressos, 
la consolidació i el foment de polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus o 
de l’impacte del canvi climàtic, i polítiques encaminades a la mobilització del parc d’habitatges 
buits del municipi. 

Per aquestes raons, les modificacions en els impostos i les taxes, són les següents:

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

En l’article 5 referit a les bonificacions es proposa canviar el punt 4 de manera que s’amplia el 
límit per poder accedir a bonificacions per família nombrosa alhora que es fixa uns ingressos 
màxims de la unitat familiar a partir dels quals es pugui tenir dret a acollir-se, de manera que en 
quedarien excloses les famílies nombroses amb ingressos elevats. D’altra banda, es modifica 
el punt 6, on la bonificació de la quota per posar el pis en la borsa de lloguer social municipal 
s’apuja fins al 95%.

Per poder disposar de més ingressos per fer front a polítiques socials i d’habitatge, es proposa 
modificar els tipus dels diferents immobles que a continuació es detalla, la qual cosa suposa un 
increment respecte al padró de 2019 del 4,55% en immobles urbans i del 3,85% en immobles 
rústics. Allò que es recapti de més en rústica en relació a 2019 (~9.000€) es destinarà a la 
millora de camins veïnals del medi rural.

D’altra banda, d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa l’aplicació 
d’un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells habitatges que es trobin permanentment 
desocupats i que, en conseqüència, incompleixin la seva funció social.   

“Article 5. Bonificacions

4. De conformitat amb el principi de capacitat econòmica previst en l’article 3.1 de la Llei estatal 
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, els subjectes passius que, d’acord amb la 
normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament 
de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que 
l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 90.000 euros, constitueixi 
l’habitatge habitual de la família i que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals 
a 30.000 € (en cas de famílies nombroses)  S’entén per habitatge habitual aquell que figura 
com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

La bonificació serà  del 90% sempre que els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors a 
12.600 € si el nombre de fills no excedeix de 3. Si el nombre de fills és superior a 3, aquest 
90% s’aplicarà si els ingressos de la unitat familiar no són superiors a 18.900 € .
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6. Lloguer social: Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota líquida de l’IBI els 
habitatges que es lloguin mitjançant la borsa de lloguer social de Llagostera.”

“Article 6. Determinació de la quota líquida

3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de 
gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus OOFF 2019 Proposta 2020

Béns immobles urbans 0,66% 0,69%
Béns immobles rústics 0,52% 0,54%
Béns immobles de característiques 
especials

1,22% 1,22%

5. Immobles desocupats permanentment. S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de 
l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats, 
quan compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament. Aquest recàrrec 
s’acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes passius de l’impost, una 
vegada constatada la desocupació de l’immoble.”

• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Per tal de diferenciar entre cotxes clàssics (que circulen en comptades ocasions) i vells (que 
circulen habitualment i tenen un major impacte mediambiental) es proposa reduir paulatinament 
els vehicles que poden beneficiar-se de la bonificació del 100% (fins ara els vehicles de més de 
25 anys), de manera que ara se’n beneficiïn aquells amb una antiguitat mínima de 26 anys.

“Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions

2. S’estableixen les següents bonificacions :

2.1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els titulars de vehicles 
considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 26 anys, comptats a partir de la 
data de la seva fabricació. Si no tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en compte la de la 
seva primera matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el corresponent model es 
va deixar de fabricar.

2.2 Del 75% de la quota de l’ impost per als vehicles que disposin de motor elèctric o híbrid, en 
tant que les característiques d’aquests produeixen menor impacte ambiental  o els turismes que 
estiguin classificats en el registre de vehicles de la DGT en  la categoria ECO d’acord amb al 
Resolució de 13 d’abril de 2016, de la Direcció General de Trànsit, de modificació de l’apartat 
C1 dels annexes I,II i VIII, de la Resolució de 8 de gener de 2016.”

• Ordenança fiscal número 3, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Es proposa l’actualització de la base imposable en l’article 6, que passa a ser de 504 €/m2, 
d’acord amb l’actualització feta pel Col·legi d’Arquitectes (la taula de coeficients no es 
modifica). 
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Article 6. Base liquidable

La base imposable es determinarà pel producte dels m2 de superfície construïda per un mòdul 
bàsic de 504 €/m2 i pel coeficient assignat, segons ús i tipus d’obra, en la següent taula.

 • Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa pel control i altres activitats 
singulars de la Policia Local.

Es proposa un aclariment per diferenciar la taxa per tall de carrers amb un o dos sentits de 
circulació.

“Article 5. Tarifes

Concepte Import
1.a. Tallament d’un sol sentit de circulació en carrers de 2 sentits 19,44 €
1.b. Tallament d’un sol sentit de circulació sense avís previ en carrers de 
2 sentits

22,70 €

1.c. Tallament total d’un carrer 39,92 €
1.d. Tallament total d’un carrer sense avís previ 43,30 €
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris . 
Per cada agent i hora o fracció:
- en horari diürn ( de les 7 a les 22 hores) 17,86 €
- en horari nocturn o festiu 25,95 €

• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 
d’escombraries.

En general es proposa un augment del 5% en la taxa, i d’un 10% a aquelles activitats que 
generen més residus, com són grans superfícies comercials i restaurants. S’incorpora una 
diferenciació per superfície per bars, pubs i similars (de fins a 50 m2 i de més) i es creen tres 
noves modalitats per als habitatges d’ús turístic pel major impacte potencial en la recollida de 
residus. 

Aquest augment general respon bàsicament a l’augment del cànon de residus per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya però també incorpora noves bonificacions per a les 
persones i comerços que realitzin polítiques de minimització de residus. Així, es crea una 
bonificació per adherir-se al “Compromís Residu Zero” i es fomenta mitjançant beneficis fiscals 
que els comerços facin venda a granel sense l’ús de bosses o recipients plàstics d’un sol ús. 
S’igualen al 40% les bonificacions màximes acumulables en totes les diferents zones de 
recollides i s’augmenten les bonificacions per compostatge domèstic.

Finalment, s’augmenta la bonificació per aquelles persones amb baixos ingressos, i es 
condiciona poder ser beneficiari de la bonificació per baixos ingressos i per a majors de 65 
anys al fet d’haver sigut receptors d’alguna bonificació per bona gestió de residus l’any anterior. 
És a dir, la reducció de la taxa per motius econòmics anirà lligada a una bona selecció o 
minimització de residus urbans. 

 

Els articles que es modifiquen queden redactats de la següent manera:
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“Article 6. Base imposable i quota tributària

3. La quota tributària resultant serà la següent:

Quota total 
anual (€)

Per habitatge, en zones urbanes amb recollida porta a porta 143,48
Per habitatge, en zones urbanes sense recollida porta a porta 132,98
Per habitatge, en zona rústica 56,60
Grans superfícies comercials 2.438,21
Supermercats: grup 661, epígrafs 647.3 i 647.4 IAE 1.238,44
Comerços de comestibles diversos (grans productors d’orgànica)
- a l’engròs: grup 612 IAE

617,40

Comerços de comestibles diversos (mitjans productors d’orgànica)
- al detall, tipologia a (superior o igual a 50m2): grup 641, 642, 643 i 647 IAE

745,34

Comerços de comestibles diversos (petits productors d’orgànica)
- al detall, tipologia b (inferior a 50m2): grup 641, 642, 643 i 647

1.240,53

Altres comerços i magatzems (grans productors de residus no orgànics)
- a l’engròs: grup 613, 614, 615, 617 i 619 IAE

782,31

Comerços i magatzems al detall (mitjans productors de residus no orgànics)
- al detall, tipologia a (superior o igual a 50m2): grup 644, 645, 646, 651, 652, 
653, 654, 655, 656,  659 i 662 IAE

402,84

Comerços i magatzems al detall (petits productors de residus no orgànics)
- al detall, tipologia b (inferior a 50m2): grup 644, 645, 646, 651, 652, 653, 654, 
655, 656,  659 i 662 IAE

308,70

Locals de negoci i professionals: grup 755, 756 i 631 - agrupació 83, 84 i 85 - 
divisió 9 - secció 2ª activitats professionals IAE

173,97

Bancs i caixes: agrupació 81 IAE 500,16
Bars, pubs i similars, de 50 m2 o més: grup 672, 673, 676 i 677 IAE 704,09
Bars, pubs i similars, de menys de 50 m2: grup 672, 673, 676 i 677 IAE 536,45
Cinemes, balls i semblants 473,52
Restaurants i fondes: grup 671 IAE 819,57
Establiments d'allotjament amb restaurant 948,29
+ a partir de 10 habit., per cada habitació de més 50,13
Establiments allotjament sense restaurant (per habitació) 50,13
Per habitatge d’us turístic, en zones urbanes amb recollida porta a porta 286,97
Per habitatge d’us turístic, en zones urbanes sense recollida porta a porta 265,97
Per habitatge d’us turístic, en zona rústica 113,19
Locals sense ús específic 119,27
Activitats sense local (residus dipositats a deixalleria) 210,00
Comerços amb gestor privat sense recollida de residus municipal (taxa 
administrativa)

94,50

Tallers i fàbriques fins a 150 m2 143,48
Tallers i fàbriques fins a 150 m2 - en zona rústica 64,41
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2 235,21
Tallers i fàbriques de més de 150 fins a 400 m2 - en zona rústica 130,27
Tallers i fàbriques de més de 400 m2 353,92
Tallers i fàbriques de més de 400 m2 - en zona rústica 197,62
Duplicats i segones targetes usuaris deixalleria 1,00
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Article 9. Bonificacions

1. Gaudiran d’una bonificació del 5% en la quota de les tarifa prevista els habitatges en zona 
urbana amb recollida porta a porta i del 10%  els habitatges en zona urbana sense recollida 
porta a porta i els habitatges en zona rústica, les persones que acreditin un dels requisits 
següents:

a) Aquelles persones majors de 65 anys.

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà que la taxa es pagui pel domicili on es tingui la 
residència habitual, segons les dades del padró d’habitants. Restaran exclosos d’aquesta 
bonificació aquells que siguin propietaris de més d’un habitatge i/o altres béns immobles 
capaços de produir rendes i els que no hagin obtingut l’any anterior una bonificació derivada de 
la correcta recollida selectiva.

La bonificació, s’aplicarà d’ofici per part del servei de recaptació municipal, sens perjudici 
d’aquelles rectificacions que es puguin sol•licitar.

b) Que els ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors al 15.000 € en còmput anual. 
Restaran exclosos d’aquesta bonificació aquells que siguin propietaris de més d’un habitatge 
i/o altres béns immobles capaços de produir rendes i els que no hagin obtingut l’any anterior 
una bonificació derivada de la correcta recollida selectiva.

La documentació requerida per comprovar el compliment de les condicions serà la següent:

- Certificat de convivència.

- Certificat de la pensió i declaració de renda de l’últim exercici.

- Certificat de la disminució, en el cas de pensionistes.

3. Els habitatges en zona urbana que no disposin del servei de recollida porta a porta i els 
habitatges en rústica gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota quan s’acrediti la 
realització de compostatge. Les activitats econòmiques incloses a les classificacions de les 
taxes de restaurants, fondes i establiments d'allotjament amb o sense restaurant gaudiran 
d’una bonificació del 10% de la quota quan s’acrediti la realització de compostatge. Els 
habitatges en urbana amb servei de recollida porta a porta gaudiran d’una bonificació del 5% 
de la quota quan s’acrediti la realització de compostatge. 

La bonificació s’aplicarà d’ofici per part del servei de recaptació municipal, un cop es comprovi 
l’efectiva realització del compostatge, sens perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin 
sol·licitar.

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà d’estar inscrit a la campanya de compostatge de 
l’Ajuntament de Llagostera, amb el compromís de facilitar la inspecció del tècnic municipal 
corresponent sobre l’efectiva realització del compostatge. 

L’incompliment del compromís suposarà la revocació de la bonificació.

5. Els habitatges en zona urbana amb servei de recollida PaP que no arribin a les aportacions 
mínimes d’alguna de les fraccions de recollida selectiva (FORM o envasos), els habitatges en 
zona urbana sense servei de recollida PaP i els habitatges en zona rústica (veïnats) per motius 
de generació mínima de residus, en aplicar criteris de prevenció d’envasos i residu zero, 
podran aconseguir una bonificació de fins al 30% de la taxa. Per fer-ho caldrà que prèviament 
s’adopti el “Compromís Residu Zero” i anualment el grau d’acompliment del Compromís serà 
avaluat per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera mitjançant una ITR 
(Inspecció Tècnica de Residus) al domicili. L’Àrea definirà anualment les condicions per a 
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l’assoliment de la bonificació. L’incompliment manifest o la mala fe en l’acompliment del 
Compromís serà sancionat amb 350 € i amb la impossibilitat de formar part del programa 
durant els següents 5 anys a la sanció. A aquesta bonificació no podran acollir-se els 
habitatges buits o desocupats.

6. Les bonificacions anteriors per habitatges es resumeixen en la  columna  “Bonificacions 
aplicables” de la següent taula, fins a un màxim acumulable segons la tipologia d’habitatge que 
es detalla:
                                                             
                          Bonificacions aplicables

Bonificació màxima 
acumulable

Habitatges en zona urbana amb 
recollida PaP (nucli i Llagostera 
Residencial)

30% PaP o 
30% Compromís Residu Zero 

5% jubilats
5% compostatge
5% ús deixalleria

40%

Habitatges en zona urbana sense 
recollida PaP (urbanitzacions)

30% Compromís Residu Zero 
10% jubilats

20% compostatge
10% ús deixalleria

40%

Habitatges en zona rústica (veïnats)

30% Compromís Residu Zero 
10% jubilats

20% compostatge
10% ús deixalleria

40%

 

Les bonificacions aplicades a cada habitatge o activitat econòmica es retornaran a través de 
domiciliació bancària, de manera que els interessats hauran de facilitar el número de compte 
bancari que serà utilitzat exclusivament amb la finalitat de  retornar  l’import bonificable. En 
qualsevol cas, el termini per presentar reclamacions sobre les bonificacions finalitzarà el 15 de 
juny de l’any en què s’hagi hagut de rebre.

En el cas d’aplicació de la bonificació de la taxa de recollida d’escombraries en qualsevol de les 
tres modalitats d’habitatge, siguin ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin 
els seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol·licitar a 
l’Ajuntament,  acreditant que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries els ha 
estat repercutida per part del propietari de l’immoble .

7. Les noves activitats comercials incloses a les categories de comerç al detall que s’acullin en 
la seva totalitat al servei municipal gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota durant els 3 
primers anys d’activitat.

8. Aquells comerços que acreditin que fan venda a granel sense la utilització de bosses de 
plàstic o de recipients plàstics d’un sol ús gaudiran d’una bonificació del 20% de la taxa que li 
correspongui. Els requisits per accedir a aquesta bonificació seran fixats per l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Llagostera. Aquesta bonificació serà de caràcter pregat, i per a les 
comprovacions pertinents les activitats estaran obligades a facilitar la inspecció dels 
establiments per part del personal de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera o 
en qui es delegués la inspecció.

9. Les bonificacions previstes en aquesta Ordenança no s’aplicaran en els casos que el 
subjecte passiu de la taxa cometi alguna infracció prevista a l’ordenança reguladora de la 
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gestió de residus o en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus.”

• Ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa pel registre i recollida d’animals de 
companyia.

Amb les modificacions proposades es pretén actualitzar la terminologia i adequar-la a la Llei de 
Protecció dels Animals i es proposa una variació en els imports en funció del temps que 
l’animal estigui en dipòsit. 

“Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat Municipal del Registre, control i 
subministrament de plaques i recollida dels animals de companyia de les dependències 
municipals fins a les 48h des del seu ingrés.

Article 5. Exempcions i bonificacions

Sense perjudici del que estableix l’article 24.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
no es concediran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat als gossos de guia de 
persones invidents, a favor de l’Estat, Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials, i 
aquells que es trobin en acollida temporal a través de persones voluntàries d’entitats 
protectores d’animals de companyia.

Article 6. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Concepte Import
Drets de registre per cada animal i any 7,50 €
Tramitació o renovació de la llicència de gossos perillosos 50,00 €
Recollida d’animals de companyia (si la recollida es fa dintre de les 6h 
següents a l’entrada de l’animal).

10,00 €

Recollida d’animals de companyia (si la recollida es fa entre les 6h i les 
24h següents a l’entrada de l’animal).

60,00 €

Recollida d’animals de companyia (si la recollida es fa passades les 24h 
següents a l’entrada de l’animal).

80,00 €

Placa 4,50 €

Article 12. 

Els animals recollits seran ingressats fins a un màxim de 48h al dipòsit municipal i no podran 
recollir-se o retirar-se pels seus propietaris o posseïdors, sense el previ pagament dels drets 
corresponents.”

• Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa dels ciutadans i les empreses sotmeses a prèvia 
autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració de responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats.
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S’introdueix una modificació en el sentit d’incorporar un valor màxim en la taxa de les activitats 
subjectes a llicència ambiental.

“Article 6. Quota tributària i tarifes

La quota tributària es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les següents 
tarifes: 

1. Activitats subjectes al règim de llicència ambiental o llicència d’espectacles públics i activitats 
recreatives d’acord amb la Llei 20/2009 o el Decret 112/2010.

a) Fins a 50 m2                                    400,50 €

b) per cada m2 d’excés                                  1,58 € (fins a un màxim de 2.500 €)

2. Activitats subjectes al règim d’autorització ambiental 

Tributaran el 60% de les tarifes d’aplicació a les activitats de l’apartat 1 d’aquest article (fins a 
un màxim de 1.500 €).”

• Ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
Es corregeix un error material en l’esment de la bonificació.

“Article 8. Exempcions i bonificacions
S’aplicarà una bonificació del 95% per l’expedició de llicències que vagin en la línia de 
l’aprofitament tèrmic i solar per l’autoconsum.”

• Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal.lacions anàlogues.
S’actualitza la taxa amb un increment del 10%.

“Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa és de 0,220 €/m2/dia” 

• Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

S’actualitzen les taxes amb un increment del 10%.

“Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent:
Per espai ocupat per a terrassa:
Dies feiners 0,133 €/m2/dia
Dissabtes I festius 0,220 €/m2/dia
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• Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i activitats ambulants.

S’afegeix una taxa per als caixers automàtics d’entitats financeres que es troben en les façanes 
dels immobles, amb accés directe des de la via pública. 

S’incorpora un aclariment en el quadre en el sentit d’ampliar el ventall de filmacions subjectes a 
la taxa.

“Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic 
i activitats ambulants, així com els caixers automàtics de què se serveixen les entitats 
financeres per prestar els seus serveis en les façanes dels immobles, amb accés directe des de 
la via pública.

Article 6. Quota tributària

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents:

Tarifa primera. Aprofitaments generals
a) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles, circs i teatres 120 €/dia
b) Llocs de venda en festes i fires tradicionals o temàtiques (flors, roses i llibres, 
avets, figures de pessebre, castanyes i similars). Per m2 o fracció i dia

1,25 €/dia

c) Festa Major i altres períodes
c.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a atraccions (gronxadors, 
aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc ....) i en general, qualsevol mena 
d’aparells de moviment i similars iguals o superiors a 100 m2. Per cada m2 o 
fracció  i dia

0,60 €

c.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a atraccions (gronxadors, 
aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc ....) i en general, qualsevol mena 
d’aparells de moviment i similars inferiors a 100 m2. Per cada m2 o fracció i dia

0,80 €

c.3) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, casetes 
de tir, pesca, vendes ràpides i similars. Per m2 o fracció i dia

1,30 €

c.4) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions, vehicles o 
tendals per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, 
begudes, xocolateria, patates i massa fregida. Per m2 o fracció i dia

1,25 €

c.5) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o 
parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. 
Per m2 o fracció i dia

1,25 €

d) Casetes de pirotècnia. Per m2 i dia 1,60 €
e) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per a rodatges de 
pel·lícules, documentals, sèries, publicitat o altres filmacions. 

24 €/hora

Tarifa tercera. Caixers automàtics d’entitats financeres

Llicència per establir caixers automàtics en les façanes dels immobles, amb accés directe des 
de la via pública, 1000 € per any.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 2ad6bb51004f4a109b12358f1c67435f001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Antoni Navarro
Robledo

10/10/2019 Alcalde

Signatura 2 de 2

David Parron Ojeda 10/10/2019 Regidor Hisenda,
Medi ambient i Rural
i Forestal



Tarifa quarta. Altres instal·lacions

Llicència per establir aparells automàtics que s’accionen per monedes, per a entreteniment, 
esbarjo o venda, 12 € per semestre i m2 o fracció.”

• Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per les entrades a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena.

Per racionalitzar la demanda de línies grogues davant els guals, s’afegeix una taxa per al pintat 
de la línia i, en el cas que la línia groga resulti de major llargada que el gual, s’adequa la taxa 
en funció de la llargada de la línia pintada.

“Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa és la següent:
Per cada entrada amb placa de gual permanent 19,61 €/m.l.
Per cada entrada sense placa de gual   6,57 €/m.l.
Per cada metre lineal de línia groga que calgui pintar o repintar   7,00 €/m.l.

L’entrada de gual permanent donarà dret a aparcar davant de la placa de gual, per la qual cosa 
els vehicles que tinguin aquest dret hauran de col·locar-hi el corresponent distintiu, que 
facilitarà l’Ajuntament.

2. La delimitació de caràcter extraordinari de les entrades de vehicles a la via pública per 
facilitar la maniobra d’accés a les mateixes es realitzarà mitjançant línia groga i s’autoritzarà 
prèvia petició de la persona interessada i amb l’informe favorable de la policia local, on 
s’especifiquin els metres lineals totals de la delimitació de l’espai.

L’acondiciament de l’espai l’efectuarà l’Ajuntament o l’empresa contractada per aquest, i el cost 
l’assumirà la persona sol·licitant d’acord amb la taxa fixada en l’apartat 1 d’aquest article.

A efectes fiscals la taxa de gual a abonar serà pels metres lineals de línia groga autoritzats per 
l’entrada del gual i s’aplicarà l’augment en el moment en què s’iniciï l’aprofitament especial.”    

• Ordenança fiscal número 27, reguladora de la taxa per assistència a la Residència 
municipal Josep Baulida.

Es produeix una actualització dels preus d’acord amb el nou estudi de costos.

“Article 4. Quantia
SERVEI DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
1. Amb contracte privat 
- taxa pels interns 1.775,00 €/mes
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SERVEI PRIVAT DE CENTRE DE DIA – de les 8 h. a les 20 h. 
2 . Usuaris fixos
De dilluns a divendres, laborables – tot el dia 770,00 €/mes
De dilluns a divendres laborables – mig dia (matí o tarda) 400,00 €/mes
Dissabtes, diumenges i festius 40,00 €/dia
3. Usuaris amb estades periòdiques fixes
De dilluns a diumenges – mig dia (matí o tarda) 25,00 €/dia
De dilluns a diumenges- tot el dia 50,00 €/dia
SERVEI PÚBLIC DE CENTRE DE DIA 
Perllongació del servei de 18 a 20 hores amb sopar 10,00 €/dia

• Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments 
esportius municipals i serveis o activitats esportives.

S’introdueix un aclariment en el sentit que la taxa per publicitat es refereix a la que es col·loca 
al Pavelló d’Esports, i no al camp de futbol.

“Article 4. Tarifes
Concepte Tarifa

Utilització d’equipaments esportius
      Camp de futbol i pavelló d’esports ( per grup i hora) 35,00 €
      Utilització rocòdrom amb llicència de la FEEC 44,00 €/temporada
      Pistes de tennis  10,00 €/hora
      Pistes de tennis (amb il·luminació) 12,00 €/hora
      Pista d’exterior (amb il·luminació) 9,00 €/hora
      Abonament pistes de tennis – anual general 75,00 €
      Abonament pistes de tennis – mensual 20,00 €
      Abonament pistes de tennis – temporada d’estiu 40,00 €
      Plafó publicitari del pavelló de 300 x 150 cm. 290,00 €/any
      Plafó publicitari del pavelló de 300 x 100 cm. 195,00 €/any

• Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per la prestació de Llar d’Infants.

Per tal de continuar prestant el servei de les llars d’infants municipals de manera eficient i amb 
un servei de qualitat es proposa un increment en alguns conceptes d’un 6-9% per al curs 
escolar 2020/2021, mentre que d’altres es mantenen igual.

Per contra, per adequar les quotes a la realitat de moltes famílies que porten els nens i nenes 
només al matí o a la tarda, s’incorpora també una quota de matins o tardes, a un preu més 
reduït que la quota amb horari base de 6 hores.

Per últim, s’hi afegeix un aclariment sobre el que es considera servei de menjador fix i eventual.

Els articles modificats quedaran redactats de la següent manera:
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“Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

CURS ESCOLAR 2019/2020

Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat Euros
Drets de matrícula  42,00/curs
Drets de matrícula – residents fora del municipi. 121,00/curs
Material escolar tot el curs 35,00/curs
Servei bon dia (de 2/4 de 9 a les 9 hores) 22,00/mes
Quota amb horari base (de 9 a 12h. i de 15 a 18 hores) 140,00/mes
Quota amb horari base – residents fora del municipi 210,00/mes
Lactants (de 4 mesos a 1 any d’edat) en concepte de serveis educatius 181,50/mes
Lactants (de 4 mesos a 1 any d’edat) en concepte de serveis educatius- 
residents fora del municipi

250,00/mes

Tarifa 2.  Menjador i altres serveis 
Quota migdia per als nens fixos de menjador 54,00/mes
Quota migdia per als nens fixos de menjador - residents fora del municipi 82,50/mes
Per 1 servei de menjador fix 4,95/servei
Per 1 servei de menjador eventual 9,90/servei

CURS ESCOLAR 2020/2021

Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat Euros
Drets de matrícula  42,00/curs
Drets de matrícula – no empadronat al municipi. 121,00/curs
Material escolar tot el curs 35,00/curs
Servei bon dia (de 2/4 de 9 a les 9 hores) 24,00/mes
Servei bon dia (de 2/4 de 9 a les 9 hores) – no empadronat al municipi. 30,00/mes
Quota amb horari base (de 9 a 12h. i de 15 a 18 hores) 150,00/mes
Quota amb horari de 9 a 12h 85,00/mes
Quota amb horari de 15 a 18h 85,00/mes
Quota amb horari base – no empadronat al municipi 225,00/mes
Quota amb horari de 9 a 12h – no empadronat al municipi 127,00/mes
Quota amb horari de 15 a 18h – no empadronat al municipi 127,00/mes
Lactants P0 en concepte de serveis educatius 193,00/mes
Lactants amb horari de 9 a 12h 107,00/mes
Lactants amb horari de 15 a 18h 107,00/mes
Lactants P0 en concepte de serveis educatius- no empadronat al municipi 267,00/mes
Lactants amb horari de 9 a 12h - no empadronat al municipi 145,00/mes
Lactants amb horari de 15 a 18h - no empadronat al municipi 145,00/mes
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Tarifa 2.  Menjador i altres serveis (de 12 a 15 hores)

Quota migdia per als nens fixos de menjador 58,00/mes
Quota migdia per als nens fixos de menjador - no empadronat al municipi 88,00/mes
Per 1 servei de menjador fix (≥ 3 dies/setmana) 4,95/servei
Per 1 servei de menjador eventual (< 3 dies/setmana) 9,90/servei

L’Alcalde El Regidor d’Hisenda

Antoni Navarro Robledo David Parron Ojeda

Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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