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AJUntAment de LLAnArs 

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals per a 2013

el ple de l’Ajuntament de llanars, en sessió plenària de data 28 de setembre de 2012, va aprovar, provisionalment, les 
ordenances fiscals per l’any 2013.

Durant el termini de 30 dies d’exposició al públic de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals, segons edicte 
publicat al BOP núm. 194, del passat 8 d’octubre de 2012, i exposada al tauler d’anuncis de la corporació, no es van presentar 
al·legacions ni reclamacions de cap mena.

Tal com disposa l’art. 17.4 del mateix rDl, cal publicar al BOP el text íntegre de les ordenances o de les modificacions 
aprovades.

en contra de l’acord d’aprovació definitiva els interessats poden presentar recurs contenciós administratiu de Girona en el 
termini de 2 mesos següents a la publicació d’aquest edicte, tal com disposa l’art. 19.1 del text refós de la llei d’hisendes locals.

el detall de la mODIFICACIÓ De leS OrDenAnCeS FISCAlS Per A l’Any 2013 és el següent:

Ordenança 3. reguladora de sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica.
S’aplicarà un coeficient de l’1,361 sobre les quotes mínimes fixades per la normativa vigentt, el que representa un increment 
del 2,7 % respecte les quotes de l’any 2012, quedant el quadre de tarifes de la manera següent:

POTÈnCIA I ClASe VeHICle  TArIFeS 2013
TUrISmeS  
De menyS De 8 CAVAll FISCAlS 17,18
De 8 A 11,99 CAVAllS 46,38
De 12 A 15,99 CAVAllS 97,91
De 16 A 19,99 CAVAllS 121,96
A PArTIr De 20 CAVAllS 152,43
AUTOBUSOS  
menyS 21 PlACeS 113,37
De 21 A 50 PlACeS 161,47
mÉS De 51 PlACeS 201,84
CAmIOnS  
De menyS De 1000 KG. CÀrreGA ÚTIl 57,54
De 1000 A 2.999 KG. CÀrreGA ÚTIl 113,37
De 2.999 A 9.999 KG. CÀrreGA ÚTIl 161,47
De mÉS De 9.999 KG. CÀrreGA ÚTIl 201,84
TrACTOrS  
menyS 16 CAVAllS 24,05
De 16 A 25 CAVAllS 37,79
mÉS De 25 CAVAllS 113,37
remOlCS I SemIremOlCS  
menyS 1000 KG I mÉS 750 KG CArreGA ÚTIl 24,05
De 1000 KG A 2,999 CArreGA ÚTIl 37,79
mÉS 2,999 KG CArreGA ÚTIl 113,37
AlTreS VeHICleS  
CIClOmOTOrS 6,02
mOTOCICleTeS FInS 125 CC 6,02
mOTOCICleTeS De mÉS De 125 FInS A 250 CC 10,30
mOTOCICleTeS De mÉS De 250 FInS A 500 CC 20,62
mOTOCICleTeS De mÉS De 500 FInS A 1000 CC 41,22
mOTOCICleTeS De mÉS De 1000 CC 82,45



Pàg. 78

Administració Local Ajuntaments

Núm. 229 – 29 de novembre de 2012

Ordenança 4. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturaleza urana.

es proposa un nou redactat de l’article 15 amb el següent redactat:

Article 15. Quota tributària.

la quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable els següents tipus de gravamen:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys el 26,70%.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys el 24,65%.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys el 22,60%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys el 20,50%.

Ordenança 8. Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos 
municipals d’activitats.

es proposa un nou redactat de l’apartat 2 de l’acticle 5 amb el segúent texte:

2..1  règim de comunicació: la quota tributària de les activitats agricoles i ramaderes d’acord amb la normativa ambiental i 
municipal, es determinarà aplicant la següent tarifa:
- 150,00 euros activitat.

2.2  règim de comunicació: la quota tributària de la resta d’activitats subjectes al règim d’acord amb la normativa ambiental 
i municipal, es determinarà segons la superfície de l’establiment aplicant les següents tarifes:
a. Fins a 50 m2:  .................................................. 250€
b. De 50,01 a 150 m2:  ........................................ 300€
c. De 150,01 a 500 m2:  ...................................... 350€
d. més de 500 m2:  ............................................ 400 €

Ordenança 10. Taxa de cementiri municipal.

es proposa un nou redactat de l’article 6 amb el següent texte:

Article 6

la quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

Concepte
Concessió de nínxols a perpetuitat (construits abans de 2008) .............................................................................................. 530,00 
Concessió de nínxols de nova construcció a perpetuitat ........................................................................................................ 630,00 
Columbaris  .................................................................................................................................................................................... 420,00
lloguer de nínxols o columbaris (per dos anys)  .....................................................................................................................   41,00 
Per cada any successiu de lloguer  .............................................................................................................................................   25,50
Quota de conservació del cementiri – anual  ............................................................................................................................     5,50
expedició de títols o canvi de nom  ...........................................................................................................................................    10,00

Ordenança 12. Taxa per recollida d’escombraries i deixalles.

es proposa un nou redactat de l’article 5 amb el següent texte:

Article 5

1.  la quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el 
destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

 TIPUS ImPOrT 
- Per cada habitatge ........................................................................................70,84
- Botigues, oficines, tallers i fusteries  ........................................................110,08
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TIPUS ImPOrT 
- Supermercats: 

Fins a 150 m2  .............................................................................................267,98
més de 150 m2 ............................................................................................425.17

- Botigues d’aliments i begudes  ................................................................141,73
- Cafès, bars que no serveixin menjars, pubs, pastisseries i forns .........177,15
- Frankfurts i similars  ..................................................................................262,78
- Hotels, hostals, fondes, pensions i restaurants 

Fins a 50 places ...........................................................................................354,32
més de 50 places.........................................................................................566,89

- Indústries ................................................................................................................
Fins a 10 llocs de treball ............................................................................141,73
D’11 a 50 llocs de treball ............................................................................283,46

- Càmpings i cases de colònies (per persona i dia) ......................................0,32
 
Ordenança 15. Taxa pel subministrament d’aigua.

es proposa un nou redactat de l’article 6 amb el següent texte:

Article 6. Quota tributària 

Periodicitat de les quotes i cobrament trimestral.

TArIFA DOmÈSTICA emPADrOnATS:
De 0 m3 a 18m3:  .....................................................0,1312 €/m3
De 19 m3 a 27 m3:  ..................................................0,1969 €/m3
De 28 m3 a 45 m3  ...................................................0,5511 €/m3
De 46 m3 a 54 m3  ...................................................0,8266 €/m3
més de 54 m3  ..........................................................0,8528 €/m3
Quota de servei (€/trimestre/habitatge) ......................13,81 €

TArIFA DOmÈSTICA nO emPADrOnATS:
De 0 m3 a 18m3:    ...................................................0,1312 €/m3
De 19 m3 a 27 m3:  ..................................................0,1969 €/m3
De 28 m3 a 45 m3  ...................................................0,5511 €/m3
De 46 m3 a 54 m3  ...................................................0,8266 €/m3
més de 54 m3  ..........................................................0,8528 €/m3
Quota de servei (€/trimestre/habitatge) ..................... 20,71 €

TArIFA SOCIAl
De 0 m3 a 18m3:  .....................................................0,0656 €/m3
De 19 m3 a 27 m3:  ..................................................0,0984 €/m3
De 28 m3 a 45 m3  ...................................................0,2755 €/m3
De 46 m3 a 54 m3  ...................................................0,4133 €/m3
més de 54 m3  ..........................................................0,4461 €/m3
Quota de servei (€/trimestre/habitatge) ....................... 6,91 €

TArIFA InDUSTrIAl, COmerÇ I OBreS: 
De 0 m3 a 18m3:  .....................................................0,1969 €/m3
De 19 m3 a 27 m3:  ..................................................0,3281 €/m3
De 28 m3 a 45 m3  ...................................................0,5642 €/m3
De 46 m3 a 54 m3 ................................................... 0,6954 €/m3
més de 54 m3 0,7282 €/m3
Quota de servei (€/trimestre/habitatge) ......................20,71 €

TArIFA mUnICIPAl
més de 0m3  .............................................................0,1312 €/m3
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TArIFA OBreS
més de 0m3 .......................................................................................................................................0,1969 €/m3

 CÀnOn PrOTeCCIÓ COnTrA InCenDIS
- Tarifa cànon protecció contra incendis  ............................................................................. 20,71 €/trimestre

 TArIFA De PreUS COmPlemenTArIS
- Connexió embrancament per habitatge o local (no inclou obra civil)  ..............................................175,00
- Instal·lació embrancament i instal·lació general interior (no inclou obra civil)  ..............................351,14
- Connexió contra incendis de 2a sense comptador de control  ............................................................670,72
- Alta nova
 - Comptador  ......................................................................................................................................86,35
 - Instal·lació  .......................................................................................................................................30,11
 - Drets de connexió  ..........................................................................................................................99,16
 - Fiança  ...............................................................................................................................................12,02
- Canvi de nom
 - Canvi de nom  ...................................................................................................................................9,02
 - Fiança  ...............................................................................................................................................12,02
- represa del subministrament
 - Treballs administratius  ..................................................................................................................14,03
 - Precintar i desprecintar aixeta  ......................................................................................................30,11
 
Ordenança 17. reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal.
es proposa un nou redactat de l’article 6 amb el següent texte::

Article 6. Quota tributària

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

entrada individual  Import 
 - fins a 7 anys ................................................................................................................................Gratuïta
 - de dilluns a divendres ......................................................................................................................4,00
 - dissabtes, diumenges i festius .........................................................................................................4,50
Abonament de temporada 
 Fins a 7 anys ...................................................................................................................................Gratuït
 De 7 a 11 anys .....................................................................................................................................23,00
 A partir d’11 anys ..............................................................................................................................34,00
 Familiars .............................................................................................................................................65,00
entrada de grups (a partir de 20 persones) 
 - de dilluns a divendres ......................................................................................................................2,40
 - dissabtes, diumenges i festius .........................................................................................................2.40
 
llanars, 20 de novembre de 2012

esteve Costa i Sala
Alcalde


