PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS
PER A L’ANY 2014

Aquesta Alcaldia - Presidència posa a consideració de la Comissió Informativa, per al seu estudi i, si
s'escau, corresponent dictamen, la següent proposta de modificació de determinades Ordenances Fiscals
per a l’any 2014.

REMISIÓ NORMATIVA.
S’aprova que, les referències realitzades en les diferents ordenances fiscals a les Lleis d’Hisendes Locals i
Llei General Tributària, s’entendran fetes a la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre de
2003, i al RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

1 .- MODIFICACIONS DELS IMPOSTOS LOCALS
1.1.- IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (ORDENANÇA FISCAL Nº 1)
Aprovar provisionalment la modificació del punt 1 de l’article 9, de la següent manera:
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a/ Per als béns de naturalesa urbana:
Tipus de gravamen general: 0,7600%
No obstant, a l’exercici del 2014, el tipus de gravamen serà de 0,8104 % pels immobles d’ús
residencial amb un valor cadastral superior a la meitat del conjunt dels immobles del municipi, i en
aplicació del RD-L 20/2011, de 30 de desembre, convalidat mitjançant resolució del Congrés dels
Diputats d’11 de gener de 2012.
b/ Per als béns de naturalesa rústega: 0,7500 %
c/ Béns immobles de característiques especials: 0,9000%

Aprovar provisionalment la modificació del punt 6 de l’article 11
6.- Es bonificarà en un 50% de la quota íntegra de l’impost, als subjectes passius que tinguin la
condició de titulars de família nombrosa, d’acord amb les especificacions legals vigents. En tot cas,
per a que sigui aplicable aquesta bonificació, hauran de concórrer els següents requisits:
- Que la unitat familiar tingui ingressos inferiors als 28.000,00 € anuals. (de 24000 a 28000)
- Que l’immoble objecte de la bonificació tingui la condició de residència habitual del subjecte
passiu.

Aquesta bonificació es concedirà a instància de l’interessat, que haurà d’incloure l’autorització a
l’administració per a consultar les dades a l’Agència Tributària o aportar certificació de l’esmentat
organisme per a cadascun dels membres de la unitat familiar perceptores de rendes.

1.2.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(ORDENANÇA FISCAL Nº 3)

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 9è. – Quota tributària, amb el següent redactat:
La quota de l’impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable els següents tipus segons el
període de generació de l’increment de valor:
Quota tributària

%

- Període d'1 fins 5 anys

25%

- Període fins a 10 anys

25%

- Període fins a 15 anys

25%

- Període fins a 20 anys

25%

2.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
2.1.- TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6).
A) Es deroga l’article 5è.
B) Aprovar provisionalment l’article 5è, amb el següent redactat:

quota
a) Per cada habitatge o pis independents

147,90 €

b) Per locals en que no es realitzi cap activitat o en els
que hagi cessat l'exercici de la mateixa

147,90 €

c) Per cada tenda, comerç, local artesà, perruqueries,
gimnàs i demés similars, ubicats en nucli urbà

264,61 €

d) Per cada establiment obert al públic de cafeteria, bar,
hotel, fonda, taberna, restaurant, cinema, teatre, ball,
bancs,
venda de productes d'alimentació en règim d'autoservei,
sales de joc, i altres similars

387,70 €

e) Per cada fàbrica de qualsevol classe, obrador,
taller de pastisseria, garatge, tallers en que
treballin més de dues persones en total i altres
similars

304,90 €
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f) Despatxos, oficines i locals destinats a magatzem
g) Per cada establiment inclòs a l'apartat d), però ubicat
fora del nucli urbà, i fora de l'àmbit del servei:
- quota fixa/any
- quota variable:
-- per cada tona d'orgànica
-- per cada tona de rebuig
la quota variable es liquidarà trimestralment

159,30 €

387,70 €
116,50 €
133,10 €

Les persones majors de 65 anys que visquin en un habitatge de la seva propietat o que en siguin
llogaters, als quals els repercuteixi la taxa de recollida d’escombraries, se'ls aplicarà la meitat de la quota
que els correspongui, sempre que per tots els conceptes la suma dels seus ingressos sigui inferior al 150
% del salari mínim interprofessional vigent a 1 de gener de cada exercici.
Les famílies nombroses que tinguin uns ingressos per a tots els conceptes inferiors a 28.000 € que visquin
en un habitatge de la seva propietat o que en siguin llogaters, als quals els repercuteixi la taxa de recollida
d’escombraries, se'ls aplicarà la meitat de la quota que els correspongui.
Aquest benefici fiscal s’aplicarà a instància de l’interessat, el qual haurà d’acreditar davant l’Ajuntament
que reuneix algun dels requisits que dona lloc a la bonificació.
Aquesta reducció s’atorgarà per un període màxim de tres anys. Transcorregut el termini esmentat, el
beneficiari, si continua reunint els requisits exigits, haurà d’instar la renovació.
En cas de concórrer en un mateix immoble el domicili i la realització d’alguna activitat professional
(despatx d’advocat, consulta mèdica, etc.), s’aplicarà únicament la taxa per recollida d’escombraries
relativa a l’habitatge, sempre que es tracti del mateix subjecte passiu i que l’exercici de l’activitat no
comporti una alteració de l’ús d’habitatge. Si ambdós usos tenen substantivitat pròpia i estan diferenciats
dins l’immoble, es meritaran les dues taxes de recollida d’escombraries.
Quan en un mateix local es realitzin vàries activitats per un sol subjecte passiu, es practicarà la liquidació
per l’activitat que tingui la tarifa més alta.
Si en un mateix local concorren diferents titulars i diferents activitats, es practicaran tantes liquidacions
com titulars d’activitats diferents hi hagi.

2.2.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A l’OO.AA. RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT
SALVADOR D’HORTA. (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12).

A) Derogar el quadre de l’annex de tarifes.
B) Aprovar provisionalment el quadre de l’annex de tarifes següent:

ANNEX DE TARIFES
quota
1.- LLAR RESIDÈNCIA:
Estada residència / mes

1.384,88 €

2.- RESIDÈNCIA ASSISTIDA:
Alta dependència: Estada persona/mes
Mitja dependència: Estada persona/mes

1.804,31 €
1.650,00 €
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Baixa dependència: Estada persona/mes
3.- CENTRE DE DIA:
Estada / mes / 30 dies
Estada / mes / 21 dies
Estada / mes / mig dia
Estada/dia
4.- SERVEIS DE MENJADOR:
Dinar / dia

1.537,70 €

897,20 €
643,70 €
407,20 €
30,70 €

10,60 €

Quan un resident passi de la situació de vàlid a la de mitja dependència
o d'aquesta a la d'alta dependència, se li aplicarà la quota vigent per a la
nova situació, a comptar del mateix dia en que es produeixi el canvi.

2.3.- TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13).
A) Aprovar provisionalment, el següent quadre de tarifes de l’annex Taxa Escola de Música, per al
curs escolar 2014/2015:

TAXA ESCOLA DE MÚSICA
Aplicable a partir de l'1 de juliol de 2014:
quota
Per la utilització dels serveis de l'Escola de Música,
es pagaran al mes, els següents imports:
INICIACIÓ:
- Llenguatge / Música a mida
- Llenguatge + 30' d'instrument

45,50 €
69,20 €

PREPARATORI:
- Llenguatge + complementàries*
- Llenguatge + 30' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 45' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 60' d'instrument + complementàries*

52,50 €
71,85 €
83,40 €
91,90 €

ELEMENTAL:
- Llenguatge + complementàries*
- Llenguatge + 30' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 45' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 60' d'instrument + complementàries*

54,00 €
75,90 €
84,95 €
93,70 €

PROFESSIONAL:
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- Llenguatge + complementàries*
- Llenguatge + 30' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 45' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 60' d'instrument + complementàries*

54,50 €
84,35 €
93,70 €
101,70 €

ADULTS I MODERN:
- Llenguatge + complementàries*
- Llenguatge + 30' d'instrument
- Llenguatge + 45' d'instrument
- Llenguatge + 60' d'instrument
- Llenguatge + 30' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 45' d'instrument + complementàries*
- Llenguatge + 60' d'instrument + complementàries*

55,00 €
74,00 €
87,40 €
96,30 €
82,80 €
96,30 €
105,10 €

PER TOTS ELS PROGRAMES:
- Classe individual (30') + complementàries*
- Classe individual (45') + complementàries*
- Classe individual (60') + complementàries*
- Classe individual (75') + complementàries*
- Classe individual (90') + complementàries*
- Classe individual (105') + complementàries*
- Classe individual (120') + complementàries*

60,50 €
78,60 €
94,40 €
113,40 €
130,10 €
145,20 €
175,40 €

TALLER MUSICAL:

15,60 €

MATRICULES:
- Matrícula curs per tots els apartats anteriors
- Matrícula única per 1 conjunt instrumental
- Matrícula única per cant coral

78,00 €
87,00 €
49,00 €

LLOGUERS:
- Lloguer d'un instrument (mensual)

4,70 €

OBSERVACIONS I REDUCCIONS:
* Assignatures complementàries: tots els conjunts instrumentals
i vocals.
Quan l'inici del curs no coincideixi amb el començament d'un mes,
les quotes corresponents al mateix, es prorratejaran per dies naturals
en proporció als que hagin transcorregut abans de començar el curs
i després de començar el curs.
A partir del segon membre de la família (pares/mares,fills/es i germans) matriculat
a l'Escola, s'aplicarà el 25% de reducció mensual a la quota de menor import.
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Qualsevol modificació de la matrícula s'haurà de fer abans de finalitzar el mes,
per escrit a l'Escola. En cas de baixa de tot, també s'haurà de comunicar per
escrit a l'Ens Titular.
Els alumnes d'instruments, amb classes individuals, solament podran
donar-se de baixa fins el 31 de desembre de cada any. Per a que tingui efectes la
baixa haurà de comunicar-se, per escrit, a l'Ajuntament, abans del 31 de
desembre de l'any en curs.
Si no es comunica la baixa en la forma i terminis indicats, els alumnes restaran
obligats al pagament de les quotes fins a final de curs.
Solament, en casos imprevistos, degudament justificats, podran
autoritzar-se baixes després del primer trimestre del curs.
Els alumnes que formin part de la Cobla i estudiïn un instrument
d'aquesta agrupació a l'Escola, gaudiran d'una reducció de la
quota d'un 15% mensual. Aquesta reducció no s'aplicarà als alumnes
que ja tenen germans a l'Escola i gaudeixen d'un 25% de reducció.

B) Aprovar provisionalment, el següent quadre de tarifes de l’annex Taxa Escola de Música, per al
curs escolar 2014/2015:

TAXA ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL
Aplicable a partir de l'1 de juliol de 2014:
quota
Per a la utilització dels serveis de l'Escola d'Adults municipal, es pagaran,
com a quota única, les següents quantitats:
- Matrícula única per a tots els cursos
- Idioma (70 hores)
- Idioma (30 hores)
- Informàtica (60 hores)
- Informàtica (30 hores)
- Tallers (20 hores)
- Tallers específics (2,5 hores)
- Tallers específics (5 hores)
- Tallers específics (sessió 2 hores)
- Recursos TIC intensiu, 10 hores
- Informàtica intensiva, 20 hores
- Curs idiomes intensiu, 30 hores
- Tallers arts plàstiques, 20 hores
- Monogràfic imatge, 12 hores
- Habilitats personals, 30 hores
- Taller pràctic habilitats personals, 20 hores

10,00 €
225,00 €
96,00 €
185,00 €
93,00 €
76,00 €
25,00 €
42,00 €
10,00 €
31,00 €
62,00 €
96,00 €
76,00 €
45,00 €
93,00 €
76,00 €
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- Curs Accés Universitat / Formació Superior:
prova comuna
1 específica
2 específiques
3 específiques

260,00 €
104,00 €
208,00 €
324,00 €

2.4.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14).
A) De l’Annex - Tarifes, derogar el quadre de tarifes del punt 1.- Taxa per utilització de la piscina
municipal del Pavelló La Nòria.
B) Aprovar provisionalment el quadre de tarifes del punt 1.- Taxa per utilització de la piscina
municipal del Pavelló La Nòria, següent:

1.- TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
DEL PAVELLÓ LA NÒRIA
quota
a) tarifa entrada per dia:
- de més de 2 anys fins a 14 anys
- majors de 14 anys

2,10 €
4,90 €

b) abonaments temporada:
- de més de 2 anys fins a 14 anys
- majors de 14 anys

30,00 €
60,00 €

c) abonament familiar:
- fins a 4 membres
- per cada membre de més

120,00 €
25,00 €

Mitjançant conveni amb les entitats esportives de Santa Coloma de
Farners, aprovat per la Junta de Govern Local, es fixaran les tarifes
per utilització de la piscina municipal.

2.5.- TAXA SOBRE ASSISTÈNCIA I ESTANÇA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 15).

Aprovar provisionalment el següent quadre de tarifes de l’article 4t, per al curs escolar 2014/2015:

Aplicable a partir de l'1 de juliol de 2013:
quota
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1.- Quota mensual
Quan assisteixin germans, el segon i successius, tindran una
reducció en la quota, del 25% del seu import.
2.- Jornada superior a la normal:
- hores esporàdiques
- si es fa cada dia, al mes

130,00 €

5,50 €
58,00 €

3.- Menjador:
- dies esporàdics
- dies esporàdics portant el menjar de casa
- si s'utilitza cada dia, es pagaran al mes
- si s'utilitza cada dia portant el dinar de casa, es pagaran al
mes

79,30 €

4.- Material, a l'any

88,00 €

7,60 €
5,30 €
97,50 €

5.- Les baixes s'hauran de comunicar a l'Ajuntament, per escrit, durant el mes
anterior a aquell en que hagin de fer-se efectives.
No s'admetran baixes pel mes de juliol, salvat que s'hagin produït causes
imprevistes degudament justificades, per escrit, durant el mes de juny anterior.
2.6.- TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA POLICIA MUNICIPAL
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19).
Aprovar provisionalment el següent quadre de tarifes de l’article 5:

quota
apartat 1.
a) Habilitació d'espais d'estacionament sobre una longitud
màxima de 5 metres lineals, per hora o fracció
Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada
metre o fracció de més, per hora o fracció

2,30 €

b) Tall parcial o total d'un sentit de circulació, per hora o fracció

5,50 €

c) Tall total dels dos sentits de circulació, per hora o fracció

7,70 €

3,30 €

Les tarifes d'aquest apartat 1, s'entenen per a una duració de 6
hores.
apartat 2.
Prestació de serveis segons els agents necessaris
a) Per cada agent i hora (o fracció)
. En horari diürn
. En horari nocturn i/o festiu

15,00 €
25,00 €

S'entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn,
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la resta d'hores.
La celebració d'espectacles públics, acompanyament de
vehicles
per la seva dimensió o la seva càrrega especial i qualsevol altre
activitat que suposi la prestació de serveis especials, la tarifa es
calcularà en funció de les hores i el nombre d'agents destinats
a la prestació dels serveis.

3.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2014, una vegada publicat el seu text
íntegre en el BOPG de la província, excepte en aquelles que explícitament s’indiqui una data d’entrada en
vigor.
4.- INFORMACIÓ PÚBLICA
L'acord de modificació de les Ordenances Fiscals es sotmetrà a informació pública per un termini
de 30 dies en el que els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin
adients, d'acord amb el que estableix l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Si en el transcurs de l'esmentat termini no es presenten
reclamacions, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament, d'acord a l'article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a sessió per a la seva resolució, i
s’acordarà l'aprovació definitiva.
Santa Coloma de Farners, 14 d’octubre de 2012
L'ALCALDE

Antoni Solà Bohigas
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