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Dilluns, 30 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

ANUNCI

En compliment d'allò que disposen 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, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, l'article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió Extraordinària del Ple de data 25 d'octubre de 2013 
aprovà provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2014.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords 
provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer.- Aprovar per a l'exercici 2014 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen 
junt amb els elements de determinació necessària per l'Ajuntament.

1. Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost de Béns Immobles.

"Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 EUR.

b)  Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics  
posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 EUR.

...//...

Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

2. El tipus de gravamen serà el 0,87 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,8064 per cent quan es tracti de béns 
rústics.

3. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5  
d'aquesta Ordenança."

Segon.-  Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de competència 
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

Ordenança núm. 42: Taxa prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències 
per a la tinença d'animals potencialment perillosos

"Article 1.- Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les 
facultats  previstes per aquesta norma per a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la  quota 
tributària  en  la  Taxa  per  la  prestació  de  Serveis  relacionats  amb  els  Animals  de  Companyia  i  per  Concessió  de 
Llicències per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

Article 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de les taxes, la prestació dels serveis següents:
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a) Concessió de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

b) Recollida i retorn al seu propietari d'animals localitzats a la via pública.

c) Estada de gossos o gats al centre de recollida d'animals.

d) Sacrifici, mitjançant mètodes indolors i incineració d'animals de companyia allotjats al centre de recollida d'animals, a 
l'empara de la Disposició addicional tercera de la Llei 12/2009, que modifica la Llei 22/2003, de protecció dels animals.

e) Tinença d'animals domèstics de companyia.

Article 3.- Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa:

1. En els supòsits de l'apartat a) de l'article 1 de la present ordenança, els propietaris o tenidors d'animals qualificats de  
potencialment perillosos per la legislació vigent.

2. En els supòsits dels apartats b) i c) i d) de l'article 1 de la present ordenança, les persones directament interessades  
en el  benefici  de les quals  s'hagi  prestat  el  servei,  o  bé els responsables de situacions que requereixin  l'actuació 
municipal.

3.  En  els  supòsits  de  l'apartat  e)  de  l'article  1  de  la  present  ordenança,  els  propietaris  d'animals  domèstics  de 
companyia.

Article 4.- Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a 
l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la Llei General Tributària.

Article 5.- Quota tributària

Import
1. Concessió de llicència per tinença d'animals potencialment perillosos 34,58 EUR
2. Recollida d'animals de la via pública 74,00 EUR
3. Estades sanitàries al centre de recollida, a partir del segon dia (cost/dia) 7,00 EUR
4. Identificació d'animals mitjançant microxip 50,00 EUR

Article 6.- Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que se sol·licita la llicència per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos, es recull animal de la via pública, s'ingressa al centre de recollida, se sacrifica o s'identifica.

Article 7.- Normes de gestió de la taxa

1. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència o del servei que es tracti, dels definits en l'article 1r., els  
sol·licitants hauran d'autoliquidar la taxa, segons el model existent a l'efecte en les dependències municipals.

2.  Si  l'animal  allotjat  adquireix  la  condició  d'abandonat,  d'acord  amb  la  normativa  específica  vigent,  s'iniciarà  el 
corresponent procediment sancionador contra el propietari.

3.  En allò  no previst  en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General  reguladora de la gestió,  inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

4. La recaptació de la Taxa de prestació de serveis relacionals amb els animals de companyia i  per concessió de 
llicències per  a la  tinença d'animals  potencialment  perillosos,  i  les  seves actuacions,  s'adequaran  al  previst  per  la 
normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic  
municipals.
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Article 8. Disposició final

La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 25 d'octubre de 
2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de desembre de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Disposició Addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a 
qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordena."

Pel que fa al text de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de 
les Ordenances reguladores de diversos tributs, més avall relacionats, explicatiu o complementari de les tarifes, índex, 
coeficients i beneficis fiscals de concessió potestativa –únics elements de determinació necessària per l'Ajuntament-, es 
fa pública l'adhesió d'aquest Ajuntament al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de data 30 de setembre de 2013.

Les Ordenances tipus aprovades per la Diputació al text de les quals s'ha adherit l'Ajuntament i que conseqüentment  
coincideixen amb l'Ordenança municipal són les següents:

• Ordenança núm. 1. Impost de Béns Immobles.

• Ordenança núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques.

• Ordenança núm. 3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

• Ordenança núm. 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

• Ordenança núm. 5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

• Ordenança núm. 6. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via publica.

• Ordenança núm. 7. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis 
de subministraments d'interès general.

• Ordenança núm. 8. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via 
publica del paviment o de les voreres.

• Ordenança núm. 9. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

• Ordenança núm. 10. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a  
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

• Ordenança núm. 11. Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

• Ordenança núm. 12. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via publica.

• Ordenança núm. 13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

• Ordenança núm. 14. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen 
el domini públic local.

• Ordenança núm. 16. Taxa per expedició de documents administratius.

• Ordenança núm. 18. Taxa per la llicència d'autotaxi.

• Ordenança núm. 20. Taxa per llicències urbanístiques.

• Ordenança núm. 22. Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i 
altres eines o instal·lacions anàlogues d'establiments industrials i comercials. C
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• Ordenança núm. 24. Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

• Ordenança núm. 25. Taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol.

• Ordenança núm. 27. Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local.

• Ordenança núm. 28. Taxa pel servei de clavegueram.

• Ordenança núm. 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.

• Ordenança núm. 30. Taxa subministrament d'aigua.

• Ordenança núm. 33. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública.

• Ordenança núm. 35. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la 
producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats.

• Ordenança núm. 36. Ordenança general reguladora de contribucions especials.

• Ordenança núm. 39. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

• Ordenança núm. 40. 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  i  pels  controls 
posteriors a l'inici de les activitats.

• Ordenança núm. 41. Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics o de companyia.

• Ordenança núm. 42. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de 
llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

• Ordenança núm. 43. Ordenança reguladora de la gestió de residus.

Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Sant Quirze Safaja, 18 de desembre de 2013
L'alcalde, Ramon Banús Crusellas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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