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Núm. 12149
AJUNTAmENT dE VILAFANT  

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2016 

Aprovada	definitivament	per	acord	plenari	de	data	23	de	desembre	de	2015	la	modificació	de	les	Ordenances	Fiscals	per	a	
l’any	2016,	es	porta	a	terme	la	publicació	dels	articles	que	han	estat	modificats:

1.-  ORDENANÇA FISCAL núm. 3 DE L’ IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

L’apartat	2	de	l’article	4rt	(Bonificacions)	queda	redactat	de	la	manera	següent:	

“2.-Tindran	dret	a	la	bonificació	del	50	per	100	de	la	quota	íntegra	de	l’impost,	els	subjectes	passius	que	ostentin	la	condició	
de titulars de família nombrosa o de família monoparental. 
Aquesta	bonificació	s’incrementarà	fins	el	70	per	100	quan	el	subjecte	passiu	ostenti	la	condició	de	titular	de	família	nombrosa	
o monoparental de categoria especial.
Només	podran	ser	objecte	d’aquesta	bonificació	els	habitatges	que	siguin	residència	efectiva	del	sol·licitant	i	els	membres	de	
la	família	nombrosa,	que	s’acreditarà	mitjançant	certificat	d’empadronament	en	aquest	immoble,	i	s’aplicarà	únicament	als	
habitatges	que	no	excedeixin	l’import	de	150.000,00	€	de	valor	cadastral.”

Article	4rt	(Bonificacions).-	S’hi	afegeix	l’apartat	8,	el	redactat	del	qual	serà	el	següent:
“8.-	Tenen	dret	a	una	bonificació	de	fins	el	30%	de	 la	quota	 integra	de	 l’impost	els	habitatges	en	què	s’instal·lin	sistemes	
per	a	 l’aprofitament	d’energies	 renovables	 (solar	 tèrmica,	 solar	 fotovoltaica,	geotèrmica	 i	de	biomassa),	amb	 les	 següents	
especificitats:

a) La instal·lació ha de cobrir, com a mínim, el 50% de la demanda energètica total anual de l’habitatge.
b)		La	sol·licitud	de	bonificació	ha	de	ser	simultània	a	la	sol·licitud	de	l’oportuna	llicencia	d’obres	i	contindrà	el	corresponent	

projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació.
c)		Per	 reconèixer	 el	 dret	 de	 la	 present	 bonificació	 caldrà	 acompanyar	 posteriorment	 còpies	 compulsades	 de	 les	 factures	

acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de la instal·lació.
d)	S’aplicarà	durant	els	dos	exercicis	següents	a	la	data	de	sol·licitud	de	bonificació	i	no	pot	tenir	efecte	retroactiu.
e)		Aquesta	bonificació	no	serà	d’aplicació	a	aquells	béns	immobles	que	preceptivament	hagin	d’instal·lar	un	sistema	per	a	
l’aprofitament	d’energies	renovables	en	virtut	de	la	normativa	vigent	reguladora	aplicable	en	matèria	d’edificació.

f)		L’import	de	la	bonificació	es	determinarà,	previ	informe	dels	serveis	tècnics	municipals,	proporcionalment	a	la	quantia	de	
la inversió efectuada.

Gaudiran	 de	 la	 bonificació	 recollida	 en	 aquest	 apartat	 els	 sol·licitants	 que,	 complint	 l’establert	 en	 els	 apartats	 c)	 i	 e)	 no	
compleixin	l’establert	a	l’apartat	b)	per	ser	la	instal·lació	anterior	a	l’entrada	en	vigor	d’aquesta	bonificació.”

Article	4rt	(Bonificacions).-	S’hi	afegeix	l’apartat	9,	el	redactat	del	qual	serà	el	següent:	
“9.-	Amb	caràcter	general,	la	concessió	de	bonificacions	no	tindrà	caràcter	retroactiu,	per	la	qual	cosa,	començaran	a	tenir	
efectes des del moment en què per primera vegada tingui lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud 
del	benefici	fiscal.

No	 obstant	 l’anterior,	 quan	 la	 bonificació	 contemplada	 en	 l’apartat	 segon	 del	 present	 article	 (família	 nombrosa)	 sigui	
sol·licitada	abans	que	finalitzi	el	termini	de	pagament	en	període	voluntari,	podrà	produir	efectes	en	el	mateix	exercici	sempre	
que	en	la	data	de	meritament	del	tribut	concorrin	els	requisits	que	habiliten	el	seu	gaudiment.”

2.- ORDENANÇA FISCAL núm. 5 DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Modificació	de	l’apartat	2	de	l’article	9è.	(Bonificacions),	el	redactat	del	qual	serà	el	següent:

“2.-	Una	bonificació	del	50%	per	100	a	favor	de	les	construccions,	instal·lacions	i	obres	en	les	que	s’incorporin	sistemes	per	a	
l’aprofitament	tèrmic	o	elèctric	de	energies	renovables	per	a	l’autoconsum	(solar	tèrmica,	solar	fotovoltaica,	geotèrmica	i	de	
biomassa), sempre i quan no sigui d’aplicació obligatòria el  Decret 21/2006, de 14 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, 
pel	qual	es	regula	l’adopció	de	criteris	ambientals	i	d’ecoeficiència	en	els	edificis	(modificat	pel	Decret	111/2009,	de	14	de	
juliol),	i	el	Codi	Tècnic	de	l’Edificació,	en	el	seu	apartat	sobre	estalvi	d’energia.”
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Introducció	de	l’apartat	6	a	l’article	9è.	(Bonificacions),	el	redactat	del	qual	serà	el	següent:

“6.-	Una	bonificació	del	75%	per	a	les	construccions,	instal·lacions	i	obres	que	tinguin	com	a	finalitat	la	modernització	i	millora	
d’establiments	comercials	amb	una	superfície	inferior	a	250	m².”

3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ 
DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS
 
Epígraf 1.- RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES:
Modificació	de	l’apartat	1.1.4.	i		introducció	de	l’apartat	1.1.5.	de	l’epígraf	1	de	l’article	4rt.,	el	redactat	dels	quals	és	el	següent:	
“1.1.-	Tarifes.-
(...)
1.1.4.	Estacions	de	transport	col·lectiu	de	viatgers.............8.000	euros/any.”

“1.1.5.-	Deixalleria	vegetal
El	cost	del	dipòsit	de	residus	a	la	deixalleria	vegetal	municipal	és	gratuït	fins	a	la	quantitat	de	1	m³	d’aportació	mensual	per	
part de cada immoble. A partir d’aquesta quantitat, s’haurà d’abonar l’import de 5 € per dada nova aportació durant el mes 
excedit	en	concepte	de	cost	per	l’excés	d’aportació.”

4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-
ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

EXPEDIENTS D’ACTIVITATS URBANÍSTIQUES

Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques
Introducció del següent concepte a l’epígraf 4.2.:
“Per	la	tramitació	de	modificacions	de	plans	especials,	plans	parcials	de	millora	urbana,
plans	parcials	urbanístics	i	de	delimitació	promoguts	per	particulars......................	400,00	€”.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIA/AUTORITZACIÓ DE PUBLICITAT ESTÀTICA

Epígraf 8.- Expedients de llicència\autorització de publicitat estàtica
S’introdueix el següent apartat:
“S’aplicarà	una	bonificació	del	25%	de	les	quotes	establertes	als	apartats	a)	i	d)	a	aquelles	empreses	que	s’estableixin	a	Vilafant	
però que no són de nova creació, durant els dos primers anys del seu establiment. 
Igualment,	s’aplicarà	una	bonificació	del	50%	en	els	mateixos	apartats	a)	i	d)	per	a	empreses	de	nova	creació	que	s’estableixin	
a	Vilafant,	durant	els	dos	primers	anys	del	seu	establiment.”

5.- ORDENANÇA FISCAL núm. 12 DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.

El	text	complert	i	definitiu	de	l’ordenança	és	el	següent:	

“Article	1.	Fonament	legal.
De conformitat amb el que disposa l’article 57, en relació a l’article 20.4,ñ), del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’ordenació de la taxa per la prestació del servei llar d’infants 
municipal.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat de llar d’infants, prestada en lliure concurrència.

Article 3. Subjectes passius.
Tindran la consideració de subjectes passius totes aquelles persones, pares o mares, tutors, guardadors o altres persones 
responsables	dels	nens	i	nenes	que	sol·licitin	la	prestació	o	es	beneficiïn	del	servei	de	llar	d’infants	municipal.	

Article	4.	Exempcions	i	bonificacions.
Sense perjudici d’allò que disposa l’article 24.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no s’admetran 
exempcions,	reduccions	o	bonificacions.
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Article 5è. Base imposable i quotes. 
El cost real o previsible de l’activitat considerada en la seva globalitat constituirà la base imposable per a la determinació 
individual de la quota tributària.
Les	quotes	tributàries	es	determinaran	per	unes	quantitats	fixes,	segons	l’activitat	o	servei	de	que	es	tracti,	d’acord	amb	les	
Tarifes següents:

En general:
Matrícula: 130,26 € 
Mensualitat en horari complet de 8,45 a 12 i 15 a 17,30 hores: 165 €/mes
Mensualitat en horari de matins, de 8,45 a 12,15 hores: 120 €/mes

Hores extres:   
a) de 7:45 a 8:45 hores 

-	mensual	fixa	:	48,19	€	(tot	el	mes)
- per dia : 5,41 €

b) de 8:15 a 8:45 hores :
-	fixa:	31,26	€	(contractada	tot	el	mes)
- eventual : 4,08 €

c) de 12:00 a 13:00 (nadons sense dinar):
-	fixa:	48,19	€	(tot	el	mes)
- eventual: 5,41 € 

d) de 13:15 a 15 h (nadons: dormitori sense menjador)
	-	fixa:	48,19	€
- eventual: 5,41 €

1.3 Servei de menjador (utilitzable pels usuaris inscrits en horari complet): 
-  dinar  :  6,92 euros/dia.

Article	6è.		Bonificacions.	
En el supòsit d’assistir al centre, en el mateix curs escolar, dos o més germans i/o en el supòsit de família nombrosa, s’aplicarà 
una reducció del 10% sobre les tarifes de matrícula i mensualitat, excepte als serveis de menjador i als serveis extraordinaris. 
Aquesta	reducció	s’aplicarà	únicament	a	partir	del	primer	germà	que	s’incorpori	al	centre	després	de	l’inicialment	inscrit.”

Article 7è. Meritació.
La matrícula es meritarà en el moment en que sigui admesa la sol·licitud d’inscripció del nen o nena en la Llar d’infants 
municipal. 
En la resta de casos es meritarà quan es presti l’activitat, amb independència que el nen o nena deixi d’assistir de manera 
temporal a la Llar d’infants.

Article 8è. Gestió.
S’exigirà	el	dipòsit	previ	de	 l’import	de	 la	 tarifa	corresponent	a	 la	matrícula,	 i	no	es	 tramitarà	fins	que	s’hagi	 realitzat	el	
corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació.
En el supòsit de que no arribés a produir-se el fet imposable, l’Ajuntament retornarà l’import de la quantitat dipositada.

Article 9è. Pagament.
El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els set dies primers de cada mes, i les tarifes 
corresponents a prestació de serveis eventuals després de la prestació del servei.
El pagament es podrà fer efectiu per qualsevol dels instruments previstos en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació.

Article 10è. Infraccions i Sancions
Els	 actes	u	 omissions	 que	 es	puguin	qualificar	d’infracció	 tributària,	 així	 com	per	 a	 la	determinació	de	 les	 sancions	 que	
els hi correspongui en cada supòsit, s’aplicarà el règim previst a la Llei General Tributària, Llei d’Hisendes Locals i altres 
disposicions legals que els desenvolupin.

Article 11è. Vigència
La	present	Ordenança	Fiscal	serà	d’aplicació	a	partir	del	curs	escolar	2012/2013	i	seguirà	vigent	fins	que	no	se’n	acordi	la	seva	
modificació	o	derogació	expressa.”
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6.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

S’elimina l’epígraf 8 de l’article 4rt., el qual es transcriu a continuació:
“Epígraf	8:	Instal·lació	d’anuncis	ocupant	terrenys	de	domini	públic	local:	3,10	€/m²/any”.”

La numeració dels següents epígrafs varia com a conseqüència de l’eliminació d’aquest epígraf núm. 8.

Fira de Sant Cebrià:
Modificació	de	l’apartat	corresponent	a	la	Fira	de	Sant	Cebrià,	el	qual	queda	redactat	de	la	manera	següent:
“Ocupació	del	recinte	de	la	Fira	de	Sant	Cebrià	amb	aparells	infantils,	aparells	de	grans	dimensions,	pistes	d’autoxoc,	casetes	
de	fira,	casetes	de	tir,	tómboles,	bars,	xurreries,	vendes	ambulants,	i	similars:
 1er Tram: Fins a 50 m² de superfície .........................................................3,5 €/ m²
 2on tram: De 51 m² a 100 m² de superfície ..............................................2,5 €/ m²
 3r tram:  De 101 m² en endavant ...............................................................1,5	€/	m².”

7.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 de la TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Es	modifiquen	els	articles	2n	i	3r	de	l’ordenança,	el	redactat	dels	quals	serà	el	següent:

“Article	2n.-	Fet	imposable	i	supòsits	de	no	subjecció
1.		Constitueix	el	fet	imposable	de	la	taxa	el	gaudiment	de	la	utilització	privativa,	o	els	aprofitaments	especials	constituïts	en	

el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per 
a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del 
veïnat. 

2.		L’aprofitament	especial	del	domini	públic	es	produirà	sempre	que	per	a	la	prestació	del	servei	de	subministrament	calgui	
utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, 
amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.

3.  En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, 
i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic 
municipal.

4.  El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la 
utilització	privativa	o	l’aprofitament	especial	constituït	en	el	sòl,	subsòl	o	vol	de	les	vies	públiques	municipals,	necessàries	
per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.

5.		L’Empresa	“Telefónica	de	España	S.A.U”,	a	la	qual	va	cedir	Telefónica	SA	els	diferents	títols	habilitants	relatius	a	serveis	de	
telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació 
de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les	restants	empreses	del	“Grup		Telefònica”	estan	subjectes	al	pagament	de	la	taxa	regulada	en	aquesta	ordenança.	

6.  No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per 
a	prestar	els	serveis	de	comunicacions	electròniques,	quan	no	siguin	titulars	de	les	instal·lacions.”

“Article	3r.-	Subjectes	passius	
1.  Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general 

o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat. 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores 
dels mateixos. 
També	seran	subjectes	passius	les	empreses	que	exploten	xarxes	de	comunicació	electrònica	mitjançant	sistemes	de	fibra	
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.

2.  Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de 
serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments

3.  Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, 
estan	subjectes	a	la	taxa	per	ocupacions	del	sòl,	el	subsòl	i	 la	volada	de	la	via	pública,	regulada	en	l’ordenança	fiscal	
corresponent.”
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8.- REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

VIII.- SERVEIS RELATIUS AL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE: 
L’epígraf VIII quedarà redactat de la manera següent:

“a)		Drets	d’escomesa:
Drets de l’escomesa (connexió) a la xarxa d’aigua:  295,00 €
Drets de l’escomesa (connexió) la xarxa de clavegueram :
      - per cada habitatge .........................................................................................................  60,00 €
      - per locals, comerços i  indústries  ............................................................................... 150,00 € 

b) Drets de contractació: 66,90 €/alta. 
Inclou	 les	despeses	administratives,	 la	verificació	d’instal·lacions,	 la	verificació	del	comptador	 i	 la	comprovació	segons	 la	
normativa tècnica de la instal·lació on ha d’anar ubicat el comptador. 

c) Comptadors:
Instal·lació: 39,98 €/unitat
Verificació:	segons	tarifes	del	mercat
Venda: segons tarifes del mercat (...).

S’elimina el següent paràgraf de l’apartat c):
“	amb	els	següents	preus	màxims:
COMPTADOR Preu màxim
Comptadors de subministrament i d’obres:
13 mm 104,06 €
20 mm 115,08  €
25 mm 121,88 €
30 mm 159,07 €
40 mm 224,60 €
Comptador electrònic amb Telectura via ràdio 146,00 € 
Comptadors de subministrament, d’incendis i d’obres:
50 mm 598,22 €
65 mm 739,23 €
80 mm 922,80 €
100 mm 1.144,61 €

L’apartat d) tindrà el següent redactat:
“d)	Reconnexió	del	subministrament:	59,70	€/unitat”.	
Els apartats següents e), f), g) i h)  no varien.

X.- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES AMB AUTOBÚS (TRANSPORT 
URBÀ)

L’epígraf X quedarà redactat de la següent manera:

“1.-	Bitllet	ordinari .................................................................................................................................................................1,30 €/bitllet
2. Abonament ordinari de deu viatges ...................................................................................................................... 8,05 €/abonament
3.  Abonament ordinari mensual, vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius des de la seva 

primera validació (T-MENSUAL) ........................................................................................................................ 38,00 €/abonament
4.  Abonament especial trimestral escolar, per a escolars menors de 18 anys amb residència fora del municipi de Vilafant i vàlid 

per fer un nombre il·limitat de viatges durant un trimestre escolar (T-TRIMESTRAL) .............................. 54,35 €/abonament
5.  Pels usuaris del servei empadronats al terme municipal de Vilafant que siguin majors de 65 anys, pensionistes per  jubilació, 

pensionistes per invalidesa permanent, pensionistes de viduïtat i orfenesa, perceptors d’una pensió no contributiva (PNC), 
perceptors del subsidi d’atur per a treballadors major de 52 anys, disminuïts físics o psíquics que superin el 65 % de 
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disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un grau de disminució no inferior al 33 % i reconeguda 
la mobilitat reduïda així com els seus acompanyants (T-SOCIAL) .............................................. 2,00 €/abonament  10 viatges

6.	Pels	usuaris	del	servei	fins	als	18	anys	d’edat,	empadronats	al	terme	municipal	de	Vilafant	(T-MENORS) ................... 0,00 €
7.  Pels usuaris amb escassa capacitat econòmica, el seu atorgament se subjectarà a la valoració prèvia d’aquesta circumstància 

per part dels serveis socials de l’Ajuntament de Vilafant. ....................................................................................................... 0,00 €
8. Confecció/expedició i renovació de la targeta social ............................................................................................................. 16,75 €
9. Fiança per utilització de la targeta social (sense IVA) .......................................................................................... 4,15 € (sense IVA)
10.	Per	a	tot	l’alumnat	empadronat	a	Vilafant	matriculat	en	estudis	regulats	i	oficials	fins	a	25	anys	(T-ESTUDIANT) ... 0,00 €
11.	Per	als	acompanyants	dels	menors	fins	a	7	anys	(T-ACOMPANYANT) .......................................................................... 0,00	€.”

Contra	 aquest	 acord,	 definitivament	 aprovat,	 no	 hi	 cap	 altre	 recurs	 que	 el	 contenciós	 administratiu	 davant	 del	 Tribunal	
Superior de Justícia de Catalunya, el qual es podrà interposar en el termini de dos mesos a partir de la publicació del present 
edicte	al	Butlletí	Oficial	de	la	Província.

Vilafant, 23 de desembre de 2015 

Consol Cantenys i Arbolí 
Alcalde 


