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Núm. 9969
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 d’octubre de 2019 va adoptar els acords següents: “1r.-Considerar
finalitzat l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals per l’exercici 2018, atesa la impossibilitat material de continuarlo, pels motius amunt exposats. 2n.-Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1, general de
gestió, inspecció i recaptació, de l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre béns immobles i de l’Ordenança
fiscal número 8, reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de
serveis o de realització d’activitats administratives de competència local, que han regir a partir del dia 01/01/2020, inclòs,
en els articles i en els termes que consten a l’annex del present dictamen, que mantindran la seva vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa. 3r.-Derogar provisionalment l’apartat 2n de l’article 33 de l’Ordenança Fiscal número 1,
General de gestió, inspecció i recaptació; els apartats l), m), n) i o) de l’article 2.2 i els articles 6.6, 6.7, 8.9, 8.10, de l’Ordenança
fiscal número 8, reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de
serveis o de realització d’activitats administratives de competència local, així com els apartats 2.12, 2.13 i 2.14 de l’Annex de
la citada Ordenança número 8, amb efectes a l’entrada en vigor de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials
públiques no tributàries derivades de la prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida
de residus, deixalleria, tractament i eliminació d’aquests. 4rt.-Exposar al públic l’expedient mitjançant edictes al tauler
d’anuncis de la corporació durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial
de la Província i en un dels diaris de major difusió de la província, a fi que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
reclamacions adients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats restaran
aprovats definitivament, sense necessitat de nou acord plenari, publicant el text íntegre de les modificacions al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i editant-se un text refós de les Ordenances Fiscals amb les modificacions incorporades que
es publicarà a la web municipal. 5è.-Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè faci tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
En no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició al públic, els esmentats acords queden automàticament
elevats a definitius, pel que en compliment de l’article 17.4 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de les modificacions aprovades.

ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
“Article 36.- Transferència entitats financeres.
(...)
f) L’Administració Municipal, una vegada rebut l’import de la transferència i la documentació a que es refereix l’apartat
d), tant si es refereix al pagament de liquidacions, autoliquidacions o dipòsits previs, generats i/o emesos per la pròpia
recaptació Municipal, la oficina de Gestió Tributària o d’altres oficines gestores, tornarà al contribuent la declaració amb la
diligència de pagament, justificant de pagament o l’exemplar de la notificació amb el document acreditatiu del seu pagament,
en el que s’hi farà constar que s’ha realitzat per transferència bancària, i es posarà a disposició de l’interessat en un termini
mínim de quaranta-vuit hores, sense perjudici de lliurar-lo, si és possible, en un termini inferior.
(...)
h) L’import de les transferències en que fos impossible identificar el concepte o conceptes tributaris, bé per omissió de les
dades establertes o per error, bé per manca de tramesa dins del termini de les corresponents declaracions i notificacions, es
retornarà al contribuent o a l’entitat expenedora si és possible i, si no ho fos, es prosseguirà amb la seva tramitació per al seu
extorn en els termes procedimentals corresponents.
(...)”
“Article 37.- Ordre o mandat SEPA d’autorització de domiciliació de dèbit directe.
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D’acord amb l’article 19 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, l’article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquests acords podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
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(...)
5. L’ordre o mandat SEPA d’autorització de domiciliació de dèbit directe, per cada un dels tributs i deutes que hi estiguin
explicitats, s’anul·larà per exercicis successius en cas que no sigui atesa en els terminis determinats d’ingrés del període
voluntari de cada tribut, i caducarà als trenta sis mesos de la presentació del darrer dèbit, donant-se per extingida. Pels
rebuts fraccionats domiciliats que resultin impagats, d’acord amb el calendari de cobrança aprovat, es considera que es deixa
el fraccionament sense efecte, i s’exigirà el pagament de la pròpia fracció i de les successives per la via executiva amb els
recàrrecs de constrenyiment i els interessos de demora que corresponguin.
(...)”
“Article 41.- Normes generals.
(...)
6. Finalitzat el període per al pagament en via voluntària, i sol·licitant-se l’ajornament i/o el fraccionament d’aquest deute
pendent des d’aquest moment i fins abans no hagi estat notificada la providència de constrenyiment d’aquest mateix deute
pendent, el recàrrec que s’exigeix per a la tramitació i l’avaluació per a la concessió o denegació d’aquesta petició d’ajornament
i/o fraccionament, és el de constrenyiment ordinari del vint per cent, no essent d’aplicació els recàrrecs de constrenyiment
executiu del cinc per cent i reduït del deu per cent, en no donar-se compliment a la condició prevista a l’article 28.2 i 28.3 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, que és el de la satisfacció del deute pendent, ja que els efectes de la sol·licitud d’ajornament
i/o fraccionament no són assimilables al pagament pròpiament dit.”
“Article 49.- Ingrés periòdic per rebut.
(...)
6. Els rebuts tramitats per dèbit directe per domiciliació, fraccionats o de període únic, seran lliurats a les entitats financeres a
la data assenyalada, d’acord amb el calendari de cobrança aprovat, llevat que incidències organitzatives i/o tècniques només
possibiliti lliurar cada un dels càrrecs en una data immediatament propera posterior.”
“Article 50.- Terminis d’ingrés periòdic.
(...)
3. Correspon a l’Alcaldia-Presidència o òrgan en qui delegui, establir la quantia de l’import mínim per sota del qual no
correspon aplicar el fraccionament acordat pels rebuts domiciliats de padró de cobrament periòdic, en via voluntària,
per aquells padrons on s’hagi aprovat aquesta possibilitat de pagament fraccionat per domiciliació. En defecte d’aquesta
regulació, aquest import vindrà determinat per aquella quantia establerta per l’Agència Estatal d’Administració Tributària
- AEAT - pels deutes tributaris locals subjectes a l’aplicació del procediment per automatitzar els descomptes en favor dels
creditors públics sobre devolucions del Sistema Consolidat de Gestió de Devolucions - SCGD -.”
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
“Article 3. RECÀRREC
1.S’estableix un recàrrec del 50% sobre la quota liquida de l’impost dels immobles d’ús residencial que es trobin desocupats
amb caràcter permanent, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys, d’acord amb el que estableix l’article
3, apartat d) de la Llei 19/2007 de 30 de desembre del dret a l’habitatge. El recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius
d’aquest impost, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment, un cop constatada la desocupació de l’immoble en
l’esmentada data, juntament amb l’acte administratiu pel que aquesta es declari.
2.No serà aplicable aquest recàrrec als immobles quina desocupació sigui per motiu del trasllat de domicili per causes
laboral o per una situació de dependència o pel fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de
resolució. Llevat d’aquests supòsits i als efectes de l’aplicació d’aquest recàrrec no es consideraran justificades altres situacions
de desocupació, amb una durada superior a dos anys, de manera continuada.
3.La declaració municipal com a immoble desocupat amb caràcter permanent, sense causa justificada, i durant un termini de
més de dos anys i que s’identifica com a un ús anòmal de l’habitatge a la Llei 19/2007 de 30 de desembre del dret a l’habitatge,
serà el requisit formal en base al qual s’imposarà i liquidarà el recàrrec. L’esmentada declaració requerirà la instrucció d’un
expedient, amb audiència del subjecte passiu, amb els indicis o dades en les que es fonamenta la situació de desocupació
injustificada.
4.Per a la instrucció de l’expedient l’ajuntament pot tenir en compte:
a) Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l’habitatge o de l’immoble.
b) Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques que té atribuïdes les funcions
d’inspecció en aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en general.
c) La negativa injustificada del titular o la titular de l’habitatge o de l’immoble a facilitar les comprovacions de l’Administració
si no hi ha cap causa versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca d’ocupació.
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d) Els anuncis publicitaris.
5. A efectes de comprovació, d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà probatori,
l’ajuntament pot sol·licitar informació relativa a:
a) Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o ocupants.
b) Els consums anormals d’aigua, gas i electricitat.
6. Amb la finalitat a què fa referència l’apartat 5, els responsables dels registres públics i les companyies subministradores
han de facilitar les dades requerides, d’acord amb el que disposa l’article 41 de la Llei 19/2007 de 30 de desembre del dret a
l’habitatge.”
“Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
(...)
8.
(...)
També gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els immobles destinats a l’ús residencial, de lloguer,
o de cessió d’ús, amb una renda limitada, per estar destinats a polítiques socials i estar acollits a alguna de les modalitats de
protecció següents, previstes a l’article 74 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, i si s’escau, la normativa
que els desenvolupa, incloses les modalitats previstes també als plans i els programes d’habitatge aprovats per norma jurídica
reglamentària, vigents, en desenvolupament d’aquesta llei:
- els de protecció oficial destinats al lloguer, o d’altres fórmules de cessió d’ús.
- els habitatges dotacionals públics.
- els allotjaments d’acollida d’immigrants.
- els habitatges cedits a l’Administració pública.
- els habitatges d’inserció.
- els habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social.
- els habitatges cedits en règim de masoveria urbana.
- els habitatges d’empreses destinats a residència de llurs treballadors.
- altres habitatges promoguts per operadors públics, de preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitatge del
mercat lliure però que no es regeixen per les regles del mercat lliure.
(...)”
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS O DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
DE COMPETÈNCIA LOCAL
“Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
(...)
8.Taxa per expedició de documents.
a) Compulses : Les compulses de documents que tinguin com a destí expedients municipals del propi Ajuntament de Figueres,
com per exemple licitacions o processos selectius, gaudiran d’una reducció del 100%.
b) Tindran dret a una reducció del 100% de la taxa per l’expedició del certificat d’assistència al curs d’acollida (mòdul C) els
sol·licitants dels quals l’oficina gestora tingui constància del seu estat d’escassa capacitat econòmica.”
“Article 8. NORMES DE GESTIÓ
( ... )
“5.Taxa per assistència a les llars d’infants municipals
(...)
-La suma dels ingressos de tots els membres que computen econòmicament per la unitat familiar els cònjuges, germans, fills
i pares sempre que visquin junts i no superin el salari mínim interprofessional fixat per a l’any en curs o bé que la renda per
càpita no superi la meitat del salari mínim interprofessional (sumant els ingressos de totes les persona que convisquin amb
el/la sol·licitant).
(...)”
16. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tarimes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
( ... )
7. Les llicències d’ocupació comercials de les vies de titularitat pública i/o privada es donen per extingides quan es constata
que manca el pagament de les taxes corresponents dins del període pagament en via voluntària i resten pendents de pagament
les autoliquidacions i/o les liquidacions corresponents.
8. La recaptació Municipal, amb l’objecte que no se’n beneficiïn indegudament els titulars de llicències que no compleixen
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amb les seves obligacions tributàries i fins i tot aquells que, sense disposar de llicència, també duen a terme l’ocupació de
l’espai públic i/o privat sense complir amb les seves obligacions formals i tributàries, de forma anual, aportarà a la oficina
gestora una relació dels titulars de les llicències d’ocupació comercials de les vies de titularitat pública i/o privada que es
donen per extingides i de titulars sense llicència, dels qui tingui coneixement, que no compleixen amb les seves obligacions
tributàries i tenen pendents de pagament les taxes d’ocupació corresponents. A la vegada, comunicarà aquesta mateixa relació
als responsables de la Guàrdia Urbana i de la Brigada Municipal per a que procedeixin a la retirada immediata dels elements
instal·lats i de l’identificatiu de la cèdula d’acreditació d’ocupació comercial, sense l’adopció d’un acord de forma expressa. Els
serveis de la Guàrdia Urbana i de la Brigada Municipal informaran a la oficina gestora de la tramitació d’aquestes llicències,
d’aquells elements i titulars de llicències extingides i de titulars sense llicència dels quals s’ha fet efectiva aquesta retirada.
9. Les despeses d’execució subsidiària de les mesures provisionals de desmuntatge, transport i emmagatzematge, derivades
de la retirada immediata dels elements instal·lats assenyalada al punt anterior, aniran a compte, si s’escau, de qui resulti
titular responsable, sense perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre-li.
10. Per a la restitució dels elements retirats, liquidació de les despeses produïdes per l’execució de les mesures provisionals,
i qualsevol altra qüestió referida a les llicències d’ocupació comercials de les vies de titularitat pública i/o privada, caldrà
atendre els acords tramitats i aprovats per la oficina gestora, segons allò regulat a la Ordenança d’autorització administrativa
corresponent, per a cada cas en concret.”
“ANNEX
1. TAXES PER UTILITZACIONS PRIVATIVES I APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
“1.1. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,
RUNA, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES, OBERTURA DE RASES I CALES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
(...)
5) La quota mínima serà de 30,50 €. En cas que la ocupació afecti el trànsit rodat (tall o obstaculització de carrer), s’estableix
una quota mínima de 61 € al dia per ocupacions inferiors a 6 hores al dia, i de 122 € al dia per ocupacions de fins a 12 hores
al dia. El mínim per tall intermitent de carrer seran 61 euros al dia.
(...)”
“1.8. TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES DELS MUNICIPIS DINS LES
ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE POGUESSIN ESTABLIR-SE.
A)	ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Àrea blava. Places de rotació
Estacionament des de 20’ i fins a 40’
Per 20 minuts
Per 30 minuts
Per 40 minuts

0,20 €
0,35 €
0,55 €

Estacionament des de 41’ i fins a 60’
Per 45 minuts
Per 60 minuts

0,90 €
1,20 €

Estacionament des de 61’ i fins a 90’
Per 75 minuts
Per 90 minuts

1,50 €
1,80 €

Estacionament des de 91’ i fins a 120’
Per 105 minuts
Per 120 minuts

2,10 €
2,40 €

A1) ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Àrea taronja. Places de rotació
Per 20 minuts

0,20 €
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B)	ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Àrea verda. Places verdes per residents
1.

Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades com a àrea verda
d’estacionament, que siguin residents d’acord amb els requisits establerts,
i ho puguin acreditar a les màquines expenedores de tiquets o mitjançant
aplicació telemàtica.

0,20€ / dia

1,00€ / setmana

2.

Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades com a àrea verda
d’estacionament, i que NO siguin residents acreditats d’acord amb els requisits establerts, però siguin residents a la ciutat de Figueres, fins a 7 h al dia

0,20€ / dia

1,00€ / setmana

3.

Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades com a àrea verda
d’estacionament, i que NO siguin residents acreditats d’acord amb els requisits establerts, però siguin treballadors d’activitats econòmiques de la zona,
fins a 7 h al dia

0,20€ / dia

1,00€ / setmana

4.

Per a NO residents a la ciutat de Figueres s’aplicaran les mateixes tarifes que
les establertes per a l’Àrea blava

5.

Confecció i expedició de la targeta d’acreditació de resident d’àrea verda

0,00€

6.

Fiança per la utilització de la targeta acreditativa de resident de d’àrea verda
(sense IVA)

0,00€

C) Estacionament gratuït dels primers 15 minuts, per vehicle i dia, a l’àrea blava o a l’àrea verda. És podrà obtenir en un únic
període i una única vegada al dia, prèvia introducció de la matrícula al sistema de control.
D)	ESTACIONAMENTS REGULATS (SARE) Àrea vermella.
Places vermelles de classe A per estacionament dissuasiu
Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades

1,00 €/dia

En aquestes places els usuaris disposaran de 2 hores d’aparcament gratuït. És podrà obtenir en un únic període i una única
vegada al dia, prèvia introducció de la matrícula al sistema de control.
Places vermelles de classe B per estacionament dissuasiu
Per als ciutadans que estacionin en les zones delimitades

0,00 €/dia

En aquestes places es podrà estacionar gratuïtament, però fins al període màxim de temps que es determini i
senyalitzi. Es podrà obtenir en un únic període i una única vegada al dia, prèvia introducció de la matrícula
al sistema de control.
		
E) Anul·lació de denúncia per falta de comprovant horari, en paper o virtual, o no col·locació en lloc visible
del comprovant orari en paper, per excedir en el límit màxim d’estacionament (més de dues hores) o per
estacionar fora dels límits de les marques viàries de delimitació de les places d’estacionament. Aquestes
anul·lacions seran efectives només si es realitzen abans de les 24 hores posteriors de la imposició de la
denúncia
F)

Anul·lació de denúncia per sobrepassar el límit horari indicat al comprovant. Aquestes anul·lacions seran efectives només si es realitzen abans de les 24 hores posteriors de la imposició de la denúncia

15,00€

6,00€

G) La primera fracció de temps menor serà de 20 minuts
H) El pagament serà fraccionat amb una unitat mínima d’increment de 0,05 €.
I)

No es permet l’estacionament de més de 2 hores, excepte a les àrees vermelles i excepte als ciutadans registrats com a
usuaris en àrees verdes. En qualsevol cas no es permet l’estacionament de cap vehicle a les vies del municipi en un mateix
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lloc més de 72 hores consecutives, d’acord amb l’ordenança municipal de circulació”
“1.9. TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
1. UTILITZACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL EL JARDÍ
A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d’entitats
de la ciutat o amb conveni on s’especifiqui col·laboració amb l’Ajuntament, utilització per part d’entitats sense ànim de lucre
relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i utilització per part de Centres Educatius públics
(escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP)
Escenari i platea, escenari per assaigs i muntatges, sales d’assaig i saló de descans: Gratuït
B - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part
d’entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables
Escenari i platea: 160,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
Saló de descans: Gratuït
C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats
de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i
que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres
Escenari i platea: 350,00 euros / 1 sessió i 475,00 euros / 2 sessions
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
Saló de descans: 50,00 euros per sessió
D – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts
escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 700,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
Saló de descans: 100,00 euros per sessió
E – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts
escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 1.650,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 400,00 euros per sessió
Saló de descans: 250,00 euros per sessió
F – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 2.200,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 600,00 euros per sessió
Saló de descans: 350,00 euros per sessió
Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 50,00 euros sessió amb un màxim de 3 hores.
La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l’entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d’ús de les
instal·lacions i maquinària.
A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions del Teatre, l’entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses
de personal tècnic i de personal de sala necessari segons l’aforament previst i les necessitats de l’equipament. Aquest personal
és adscrit a l’organització del teatre, imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena)
Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising,
taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat presentant
prèviament la documentació corresponent.
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El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal que acreditin els responsables
dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material que no estigui a la fitxa tècnica de l’equipament
l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics.
La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als
nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja haurà d’anar a càrrec del sol·licitant amb els
preus especificats a continuació:
Teatre Municipal el Jardí
•
•
•
•

3 hores ordinari: 43,50 euros
3 hores festiu: 69,75 euros
6 hores ordinari: 87,00 euros
6 hores festiu: 139,50 euros

2. UTILITZACIÓ DE LA SALA LA CATE
A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d’entitats
de la ciutat o amb conveni on s’especifiqui col·laboració amb l’Ajuntament, utilització per part d’entitats sense ànim de lucre
relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i utilització per part de Centres Educatius públics
(escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP)
Escenari i platea i escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
B - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part
d’entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables
Escenari i platea: 60,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats
de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i
que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres
Escenari i platea: 220,00 euros / 1 sessió i 330,00 euros / 2 sessions
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
D – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts
escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 500,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
E – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts
escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 1.000,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 250,00 euros per sessió
F – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 1.600,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 400,00 euros per sessió
Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 50,00 euros sessió amb un màxim de 3 hores.
La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l’entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d’ús de les
instal·lacions i maquinària.
A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions de la Sala, l’entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses de
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personal tècnic i de personal de sala necessari segons l’aforament previst i les necessitats de l’equipament. Aquest personal és
adscrit a l’organització del teatre, imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena)
Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising,
taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat presentant
prèviament la documentació corresponent.
El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal que acreditin els responsables
dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material que no estigui a la fitxa tècnica de l’equipament
l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics.
La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als
nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja haurà d’anar a càrrec del sol·licitant amb els
preus especificats a continuació:
Sala La Cate
•
•
•
•

2 hores ordinari: 29,00 euros
2 hores festiu: 46,50 euros
4 hores ordinari: 58,00 euros
4 hores festiu: 93,00 euros

(...)
7. UTILITZACIÓ DE L’AUDITORI DE CAPUTXINS
A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d’entitats
de la ciutat o amb conveni on s’especifiqui col·laboració amb l’Ajuntament, utilització per part d’entitats sense ànim de lucre
relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i utilització per part de Centres Educatius públics
(escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP)
Escenari i platea i escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
B - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part
d’entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables
Escenari i platea: 50,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats
de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i
que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres
Escenari i platea: 140,00 euros / 1 sessió i 250,00 euros / 2 sessions
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
D – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts
escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 300,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
E – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts
escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
Escenari i platea: 600,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 200,00 euros per sessió
F – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives
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Escenari i platea: 800,00 euros per sessió
Escenari per assaigs o muntatges: 350,00 euros per sessió
Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 50,00 euros sessió amb un màxim de 3 hores.
La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l’entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d’ús de les
instal·lacions i maquinària.
A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions de la Sala, l’entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses
de personal tècnic i de personal de sala necessari segons l’aforament previst i les necessitats de l’equipament. Aquest personal
és adscrit a l’organització del teatre, segons els imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena)
Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising,
taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat presentant
prèviament la documentació corresponent.
El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal que acreditin els responsables
dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material que no estigui a la fitxa tècnica de l’equipament
l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics.
La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als
nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja haurà d’anar a càrrec del sol·licitant amb els
preus especificats a continuació.
Auditori Caputxins
•
•
•
•

2 hores ordinari: 29,00 euros
2 hores festiu: 46,50 euros
5 hores ordinari: 72,50 euros
5 hores festiu: 116,25 euros

PER LA UTILITZACIÓ DE LES SALES DE L’ANTIC CONVENT DELS CAPUTXINS:
A- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats, per a realitzar activitats amb finalitat
cultural, cívica, social o de promoció econòmica de la ciutat:
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït
B- Utilització per part de centres públics, col·legis, instituts, universitats i centres privats concertats (CP), per a activitats amb
finalitat cultural, cívica, social o de promoció econòmica de la ciutat:
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït
C- Utilització per organismes comarcals, autonòmics o estatals, per a activitats amb finalitat cultural, cívica, social o de
promoció econòmica de la ciutat:
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït
D- Utilització per part d’entitats i empreses privades per a activitats amb finalitat cultural, cívica, social o de promoció
econòmica de la ciutat.
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Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït
La gratuïtat es mantindrà sempre i quan la utilització sigui en horari normal d’obertura. En cas de no ser així, les entitats
hauran de fer front a la despesa de consergeria que és de 33,55 EUR /hora.
N- Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats diferents de les definides als apartats anteriors:
Refectori: 67’10 EUR hora
Sala blava: 67’10 EUR hora
Claustre: 67’10 EUR hora
Aules planta baixa: 67’10 EUR hora
En cas d’horari anormal d’obertura, en aquesta taxa de 67,10 EUR/hora ja s’hi contemplen les despeses de consergeria.
ANNEX FIGUERES ESCENA

ESPAI

PREVISIÓ
PÙBLIC

FINS A 300
PERSONES
TEATRE
JARDI

FINS A 500
PERSONES
FINS A 900
PERSONES

SALA LA
CATE

FINS A 284
PERSONES

PERSONAL
MÍNIM

PREU
HORA

TÈCNIC
SALA

3X19
3X14

57
42

T
S

3X19
4X14

57
56

T
S

3X19
6X14

57
84

T
S

2X19
2X14

38
28

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

JORNADA (OCUPACIÓ D´ESPAI AMB MUNTATGE I
DESMUNTATGE)
SENCERA
MITJA 6H (2H
REDUIDA 4H (1.5
10H (2H
ESPECTACLE)
ESPECTACLE)
ESPECTACLE)
570
342
228
168
168
147
728
510
375
570
342
228
224
224
196
794
566
424
570
342
228
336
336
294
906
678
522
380
228
152
112
112
98
492
340
250
JORNADA (OCUPACIÓ D´ESPAI AMB MUNTATGE I
DESMUNTATGE)

AUDITORI FINS A 202
CAPUTXINS PERSONES
SALÓ DE
DESCANS
TEATRE

FINS A 80
PERSONES

T
S

1X19
2X14

19
28

T
S

1X19
1X14

19
14

TOTAL

TOTAL

ASSAJOS/MUNTATGE

TEATRE
JARDI

ASSAIG ESPAI (SENSE
1X19
DOTACIÓ TÈCNICA)
ASSAIG GENERAL (AMB
3X19
DOTACIÓ TÈCNICA)
MUNTATGE
3X19

10H(6 ACTE)
190
224
414
152
84
236
8H

6H(4 ACTE)
114
168
282
114
56
170
JORNADA
6H

4H(1,5 ACTE)
76
98
174
76
21
97
4H

19

TOTAL

152

114

76

57

TOTAL

456

342

228

57

TOTAL

456

342

228
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ASSAIG ESPAI (SENSE
DOTACIÓ TÈCNICA)
SALA LA
ASSAIG GENERAL (AMB
CATE
DOTACIÓ TÈCNICA)
MUNTATGE
ASSAIG GENERAL (AMB
AUDITORI
DOTACIÓ TÈCNICA)
CAPUTXINS
MUNTATGE

1X19

19

TOTAL

152

114

76

2X19

38

TOTAL

304

228

152

2X19

38

TOTAL

304

228

152

1X19

19

TOTAL

152

114

76

1X19

19

TOTAL

152

114

76

								
Estaran exempts de pagament de les taxes corresponents al personal tècnic aquelles entitats i/o festivals escènics que
programen regularment dintre de la programació d’arts escèniques de l’Ajuntament de Figueres, les entitats que organitzin
activitats benèfiques demostrables i els centres educatius públics (escoles i instituts) i els centres privats concertats (CP) de
Figueres amb un número de dies limitat d’acord amb el calendari d’ocupació dels equipaments escènics municipals. Les taxes
corresponents al personal de sala són obligatòries en tots els casos.
(...)”
“2. TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA
LOCAL.
2.1. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
A) Secretaria
1. Certificats, expedits per l’autoritat municipal o funcionari, a requeriment de part :
1.1. Generals :
1.1.1. En extracte :								
30,50 €
1.1.2. Literals :								
30,50 €
1.2. Específics :
1.2.1. De béns :				
				
7,60 €
1.2.2. Derivats de l’article 64 del RDL 2/2004, de 5 de març		
7,60 €
(...)”
“E) ARXIU MUNICIPAL DE FIGUERES
(...)
2. Suport de lliurament
2.1. Subministrament de CD: 2,15 €/unitat
2.2. Subministrament de DVD: 4,25 €/unitat
3. Tarifes per a la reproducció de caràcter comercial.
En el cas que l´usuari/ària destini les reproduccions a un ús comercial lucratiu, s´han de pagar, a més de les tarifes de
reproducció, les següents tarifes:
3.1 Ús en publicacions/productes editorials o en comunicació pública: 45 €/unitat
3.2 Ús en la xarxa Internet: 50 €/unitat
3.3 Ús decoratiu (àlbums, carpetes, envasos, jocs, roba, calendaris, pòsters, nadales, decoració d´un local públic, etc.): 100 €/
unitat
3.4 Ús publicitari (campanyes publicitàries): 150 €/unitat
F) ALTRES SERVEIS
(...)
13. Expedició de diligència informativa dels deutes pendents de
concepte impost sobre béns immobles a que es refereix l’article
64 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
per unitat, 								
(...)
16. Celebració de matrimonis civils						

7,60 €
120,00 €”

“2.4. TAXA PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA ESPECIAL
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Vigilància especial d’ordre públic a establiments, espectacles, competicions esportives, activitats als carrers i similars:
Per servei entre 1 i 3 hores de cada policia: 116,70 €
Per hora o fracció de cada policia a partir de 3 hores: 38,90 €”
“2.5. TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN EXPEDIENTS URBANÍSTICS
1.LLICÈNCIES D’OBRES I COMUNICACIONS D’OBRES.
(...)
2) Les llicències d’obres menors pagaran una taxa del 0,75% del cost real i efectiu de l’obra de que es tracti, amb un mínim de
101,70 €, excepte la llicència per la col·locació de rètols que té un import fixe de 101,70 euros.
(...)
7) La tramitació específica per a l’autorització prèvia de les llicències urbanístiques per a usos i obres provisionals incrementarà,
amb una taxa fixa de 500 euros, la posterior meritació de la llicència d’obra que correspongui.
La tramitació de les modificacions de les autoritzacions prèvies per a les llicències anteriorment citades, incrementarà, amb
una taxa fixa de 250 euros, a la taxa fixa anteriorment citada, és a dir s’incrementarà, amb una taxa fixa de 750 euros (500 euros
+ 250 euros), la posterior meritació de la llicència d’obra que correspongui.
8) La tramitació davant d’altres administracions d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable
no delimitat incrementarà, amb una taxa fixa de 500 euros, la posterior meritació de la llicència d’obra que correspongui.
La tramitació de les seves modificacions, incrementarà, amb una taxa fixa de 250 euros, a la taxa fixa anteriorment citada, és
a dir s’incrementarà, amb una taxa fixa de 750 euros (500 euros +250 euros), la posterior meritació de la llicència d’obra que
correspongui.
9) La tramitació de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat que no requereixin ni
l’aprovació d’un pla especial urbanístic ni un projecte d’actuació específica prèviament al seu atorgament, incrementarà, amb
una taxa fixa de 250 euros, la posterior meritació de la llicència d’obra que correspongui.
La tramitació de les seves modificacions, incrementarà, amb una taxa fixa de 125 euros, a la taxa fixa anteriorment citada, és
a dir s’incrementarà, amb una taxa fixa de 375 euros (250 euros +125 euros), la posterior meritació de la llicència d’obra que
correspongui.
10) El segon i successiu requeriment de documentació, en qualsevol dels tràmits d’intervenció administrativa abans citats,
suposarà una taxa fixa de 30 euros per cada nou requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que
es presenti la instància de subsanació de documentació.
11) Les llicències urbanístiques l’execució de les quals pugui comportar afectacions temporals a la via pública, restaran
subjectes, per garantir la correcta reposició de la via, a la constitució d’una fiança.
Aquesta es calcularà, com a import mínim, i en absència de cost acreditat pel projecte:
- Carrer amb calçada i vorera: 30 euros/m2, sobre la superfície de la vorera, amb un mínim de 500 euros.
- Carrer de plataforma única, sense diferenciar voreres: 30 euros/m2 per a la superfície resultant d’assignar a la longitud de
la façana de la finca una amplada de via pública afectada de 3m, amb un mínim de 1.000 euros. “
Aquesta fiança podrà constituir-se en metàl·lic o aval bancari o d’altres institucions de crèdit.
2. CONCESSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GRUES-TORRES PER OBRES
Per cada autorització per a la instal·lació de grues-torres per obres: 500 euros.
L’autorització restarà subjecte a la constitució d’una fiança de 3.000 euros per respondre a la correcta instal·lació, manteniment
i desmuntatge.
El segon i successiu requeriment de documentació, suposarà una taxa fixa de 30 euros per cada nou requeriment que es
liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que es presenti la instància de subsanació de documentació.
3. LEGALITZACIÓ D’OBRES
Les llicències o comunicacions de legalització d’obres, així com aquelles iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència
o haver efectuat la corresponent comunicació correctament validada, experimentaran un recàrrec del 50% sobre les quotes
que s’estableixen als punt anteriors
4. PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS (LLICÈNCIA URBANÍSTICA/COMUNICACIÓ
PRÈVIA)
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1.
2.
3.
4.

Primera ocupació d’edificis i modificacions d’ús:
Habitatges en pisos, per unitat
Edificis unifamiliars, per unitat
Edificis industrials i comercials, locals, per m2
Aparcaments, per plaça
Quota mínima, en tots els casos

11,20
54,90
1,20
2,55
30,50

€
€
€
€
€

El segon i successiu requeriment de documentació, en qualsevol dels tràmits d’intervenció administrativa abans citats,
suposarà una taxa fixa de 30 euros per cada nou requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que
es presenti la instància de subsanació de documentació.
5. EXPEDIENTS PER LA UTILITZACIÓ ANÒMALA D’UN HABITATGE
5.1 Per cada expedient incoat per la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent o la
detecció d’altres situacions anòmales previstes a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge
400 €
5.2. Per cada requeriment per incompliment d’un requeriment anterior de cessament de la utilització anòmala d’un habitatge
consistent en la seva desocupació permanent o la detecció d’altres situacions anòmales previstes a la Llei 18/2007, del dret a
l’habitatge,
175 €
6. ORDRES D’EXECUCIÓ I EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
6.1. Per cada expedient incoat d’ordre d’execució, per incompliment de deures legals d’ús, conservació i rehabilitació, sempre
que no requereixin direcció facultativa ni projecte:
150 € de taxa.
6.2. Per cada expedient incoat d’ordre d’execució, per incompliment de deures legals d’ús, conservació i rehabilitació, que
requereixin direcció facultativa, però sigui de tipologia d’obra menor:
300 € de taxa.
6.3. Per cada expedient incoat d’ordre d’execució, per incompliment de deures legals d’ús, conservació i rehabilitació,
requereixin direcció facultativa, però sigui de tipologia d’obra major:
500 € de taxa.
6.4. Per cada ordre d’execució, o requeriment, individual posteriors per incompliment d’un requeriment anterior: 150 € de taxa.
6.5 Per la tramitació de l’execució subsidiària d’obres per incompliment d’una ordre d’execució 12% del PEM.
7. EXPEDIENTS DE RUÏNA
1) Expedients de declaració de ruïna incoats d’ofici per l’Administració: 1.415,30 euros
2) Expedients de declaració de ruïna de finques urbanes incoats a petició dels particulars: 2.080,20 euros
8. LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ (divisió de terrenys)
Les parcel·lacions (divisió de terrenys) la finalitat de les quals sigui dur a terme o facilitar els actes d’utilització propis del sòl
urbà i la implantació pròpies d’aquest sòl:
- Per cada m2. edificable resultant d’una parcel·lació se satisfarà la quantitat de
0,10€/m2, amb un mínim 30,50 €.
La resta: quota fixa de 100 euros
El segon i successiu requeriment de documentació, suposarà una taxa fixa de 30 euros per cada nou requeriment que es
liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que es presenti la instància de subsanació de documentació.
9. DIVISIÓ HORITZONTAL
9.1. Cada expedient de constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa: 210 € de taxa.
Aquesta quantitat s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol·licitud.
9.2. Cada expedient de formalització d’operacions jurídiques sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal:
105 € de taxa.
Aquesta quantitat s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol·licitud
El segon i successiu requeriment de documentació, en qualsevol dels tràmits d’intervenció administrativa abans citats,
suposarà una taxa fixa de 30 euros per cada nou requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que
es presenti la instància de subsanació de documentació.
10. LLICÈNCIES PER L’OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASES I CALES, I LA COL·LOCACIÓ DE TANQUES, PUNTALS
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES EN TERRENYS D’US PÚBLIC MUNICIPAL
10.1. Concessió de la llicència d’obra en la via pública
Per cada llicència per l’obertura i reposició de rases i cales a les vies públiques municipals: 0,75 % del cost real i efectiu de
l’obra de que es tracti amb un mínim de 406,80 €
L’autorització per l’obertura i reposició de rases i cales a les vies públiques municipals estarà subjecte al pagament de l’impost
sobre construccions instal·lacions i obres, de la taxa sobre ocupació de via pública i a la constitució d’una fiança corresponent
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a l’import total del pressupost de l’obra per respondre del possible deteriorament o perjudici de les instal·lacions d’ús públic.
10.2. Concessió de l’autorització per la col·locació de tanques , puntal, bastides i altres instal·lacions anàlogues:
Per cada autorització per la col·locació de tanques, puntals i bastides i altres instal·lacions anàlogues: 101,70 euros
El segon i successiu requeriment de documentació, en qualsevol dels tràmits d’intervenció administrativa abans citats,
suposarà una taxa fixa de 30 euros per cada nou requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que
es presenti la instància de subsanació de documentació.
11. AUTORITZACIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ SIMULTÀNIES A LLICENCIES D’EDIFICACIÓ
Les llicencies d’edificació condicionades a l’execució simultània d’obres d’urbanització meritaran, a més de la taxa corresponent
per a l’edificació, una taxa del 0,75% del valor de les obres d’urbanització amb un mínim de 500 €..
L’autorització d’obres d’urbanització simultànies a les d’edificació estarà subjecte a la constitució d’una fiança per a garantir
el 100% del cost.
12. PRÒRROGUES
La pròrroga del termini de la iniciació de les obres acreditarà el 10% de la quota inicialment consignada i la del termini
d’execució el 20% de la quota esmentada. Mínim 30,50 €.
13. DESISTIMENT, RENÚNCIA I CADUCITAT
13.1. Desistiment:
13.1.1. El desistiment de la sol·licitud de les llicències o autoritzacions presentada formalment amb anterioritat a l’atorgament
de la llicència o autorització, meritarà una taxa de 50 euros per les obres majors i els expedients de declaració de ruïna, i de
30 euros les obres menors i altres. Aquesta quantitat s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol·licitud de
desistiment.
13.1.2. El desistiment tàcit per manca de subsanació de la sol·licitud inicialment presentada, previ requeriment de
l’Administració, meritarà una taxa de 50 euros per les obres majors i els expedients de declaració de ruïna, i de 30 euros les
obres menors i altres. A aquests efectes s’emetrà una liquidació que es notificarà a l’interessat.
13.2. La renúncia de l’interessat, presentada formalment una vegada concedida la llicència, no donarà lloc a cap reducció de
la quota.
13.3. La declaració de caducitat de l’expedient declarada formalment, no donarà lloc a cap reducció de la quota.
14. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I RÈGIM DE COMUNICACIÓ.
La denegació d’una sol·licitud de llicència urbanística o l’entrada al règim de comunicació meritarà el mateix import que la
seva concessió. “
“2.6. TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS
(...)
2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU D’ESMENA DE DEFECTES O MANCANCES DE REQUISITS LEGALS
En el cas que s’hagi d’iniciar un procediment administratiu de requeriment d’emena de defectes o mancances de requisits
legals, suposarà una taxa fixa de 50 per cada nou requeriment que es liquidarà obligatòriament en el mateix moment en que
es presenti la instància de subsanació de documentació
3. CANVIS DE TITULARITAT I CESSIONS D’EXPEDIENT (SENSE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL)
3.1.El canvi de nom en la titularitat d’una activitat, ja sigui d’una autorització, llicència o comunicació municipal, que només
suposi un canvi jurídic en el titular responsable del desenvolupament de l’activitat (traspàs de negoci, transformació, fusiósimplificada, per absorció-escissió o qualsevol altra causa) i sempre que el sol.licitant justifiqui tècnicament que no s’ha
produït un canvi o modificació substancial de les condicions tècniques en que es va reconèixer prèviament la legalització de
l’activitat desenvolupada : 200 euros de taxa.
Aquesta quantitat s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol·licitud
3.2.En el cas que calgui efectuar un requeriment d’aportació de documents: 100 euros de taxa
3.3.La cessió d’un expedient en tràmit ( sense autorització, llicència o comunicació municipal, concedida): 30 euros de taxa.
Aquesta quantitat s’ingressarà en el mateix moment en el que es presenti la sol·licitud
4. AMPLIACIONS/MODIFICACIONS O REFORMA D’UNA ACTIVITAT (SENSE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL)
4.1. Les ampliacions d’activitat que impliquin un increment dels metres quadrats construïts d’un local, amb llicència
d’activitat/comunicació concedida expressament amb anterioritat, sempre que l’ampliació no comporti un canvi de tipus
de llicència o comporti una revisió/adequació de l’activitat a la normativa vigent, tributaran el 100% de la tarifa calculada
segons el procediment assenyalat al punt 1.C, on l’aplicació del coeficient corrector de superfície construïda correspondrà
exclusivament als metres quadrats de l’ampliació.
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4.2. Les reformes/modificacions d’una activitat inicial realitzades pel mateix titular dins d’un mateix local, amb llicència/
comunicació expressament concedida i que no impliquin augment de la superfície construïda, ni canvi de classificació de
l’activitat, tributaran el 20% de la tarifa calculada segons el procediment indicat al punt 1.C, sempre i quan les reformes/
modificacions no comportin un canvi del tipus d’activitat inicialment atorgat.
			
5. ALTRES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
5.1. Telefonia mòbil
5.1.1.Pla de desplegament de la xarxa de telefonia mòbil 			
3.000 €
5.1.2.Declaració responsable per a la instal·lació antena de telefonia mòbil
1.500 €
5.1.3.Llicència d’activitat per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
19.526,40 €
Qualsevol modificació tributarà el 50% de la tarifa calculada en anterioritat.
5.2.Circs i altres activitats amb instal·lacions desmuntables i activitats recreatives i espectacles oberts o a la via púbica amb un
aforament superior a 2000 persones 					
508,50 €
6. ALTRES TAXES
6.1.L’emissió de l’informe municipal a què es refereix la Llei d’equipaments comercials, tributarà per l’import de 203,40 euros.
6.2.La concessió de la llicència comercial municipal a què es refereix la Llei d’equipaments comercials, tributarà per l’import
de 203,40 euros.
6.3.Per la publicació dels anuncis als butlletins i diaris oficials l’import de 162,72 €.
7. DESISTIMENT, RENÚNCIA I CADUCITAT
7.1.El desistiment de l’interessat, presentat formalment amb anterioritat a l’atorgament de la llicència, suposarà el retorn del
50% de les taxes pagades.
7.2. El desistiment per manca de subsanació de la sol·licitud inicialment presentada, previ requeriment de l’Administració,
no donarà lloc a cap devolució
7.3. La renúncia de l’interessat, presentada formalment una vegada concedida la llicència o feta la comunicació, no donarà
lloc a cap devolució.
7.4. La declaració de caducitat de l’expedient declarada formalment, no donarà lloc a cap devolució.
8.DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
La denegació d’una sol·licitud de llicència d’activitats o l’entrada al règim de comunicació meritarà el mateix import que la
seva concessió.
9. INSPECCIONS PER MESURAMENT DE SOROLLS I VIBRACIONS
9.1.- Poden ser objecte d’inspecció per mesurament de sorolls i vibracions els vehicles, màquines, motors, portes,
transformadors, tot tipus d’instal·lacions i aparells, de particulars i d’establiments industrials, comercials, de lleure o de
qualsevol altre tipus que siguin susceptibles de generar-ne, dintre del marc de competència municipal que estableixin les
normes vigents en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica.
9.2.-La taxa per les inspeccions per mesurament de sorolls o vibracions que es realitzin d’ofici o a instància de part pels serveis
tècnics municipals, o per les entitats col·laboradores acreditades a tal efecte, que tenen per objectiu comprovar el compliment
de l’Ordenança municipal de regulació dels sorolls i les vibracions i/o altres normes vigents en matèria de prevenció i control
de la contaminació acústica serà acreditada pels subjectes passius següents:
• La persona física o jurídica titular de la font de soroll, quan del resultat del mesurament es constati que s’ha superat
algun dels nivells límits establerts a l’ordenança o a la norma vigent esmentada en el moment de realitzar les mesures
de soroll. La taxa s’acreditarà encara que del resultat del mesurament es desprengui que només s’ha superat un dels
paràmetres de la norma, ja sigui per un únic o més focus dels diversos que pugui haver-hi. L’acreditació de la taxa es
produirà independentment de la sanció que pugui recaure per la comissió d’una infracció normativa.
• La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva mesura per una mateixa situació o comprovació de
les mateixes fonts de soroll, quan del resultat del mesurament no es constati incompliment dels nivells límit establerts
a l’ordenança o la normativa vigent.
• La persona física o jurídica titular de la font de soroll quan els mesuraments de les fonts de sorolls, vibracions o
aïllament acústic de locals, es realitzin amb l’objectiu de comprovar l’efectivitat de mesures correctores requerides
per l’Ajuntament, sempre que el titular no hagi acreditat d’acord amb la normativa vigent l’efectivitat de les mesures
adoptades en el termini establert en el corresponent requeriment municipal.
9.3.- La taxa que s’acreditarà per les inspeccions de mesurament de sorolls i vibracions i aïllament acústic serà la següent:
A. En horari laborable 150 €
B. En horari nocturn i/o festiu 200 €
9.3.3.- En el cas que les inspeccions per mesurament de soroll, vibracions o aïllament acústic de locals es faci per delegació
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de l’Ajuntament a entitats col·laboradores degudament acreditades, la taxa a acreditar correspondrà al cost íntegre de
la prestació del servei per part de l’entitat esmentada.
9.3.4.- En el cas que es consideri tècnicament necessari efectuar inspeccions per mesurament de soroll per precintar
aparells limitadors de potència d’equips de so, per ajustar-los al compliment dels nivells límit establerts a l’ordenança
municipal o altres normes vigents en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica, s’acreditarà la taxa
corresponent a la sonometria simple.
10. ALTRES INSPECCIONS AMBIENTALS I DE SEGURETAT
10.1.- Per a les inspeccions ambientals i de seguretat realitzades, d’ofici o a instància de part, pels serveis tècnics municipals o
les entitats col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l’objectiu de comprovar les molèsties denunciades, el compliment per
part de les activitats en funcionament de la normativa ambiental i de seguretat i, per inspeccions de comprovació de l’adopció
de mesures correctores requerides per l’Ajuntament, s’acreditarà una taxa de:
- per la primera visita 150 €
- Per la segona i successives visites d’inspecció 200 euros
10.2.- I serà acreditada per part dels subjectes passius següents:
• La persona física o jurídica titular de l’activitat, quan del resultat de la inspecció es constati l’incompliment de la
normativa ambiental i de seguretat o en el cas que l’activitat no estigui degudament legalitzada. La taxa s’acreditarà
independentment de la sanció que pugui recaure per la infracció de la normativa vigent.
• La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva inspecció per una mateixa situació de molèsties, quan
del resultat de la mateixa no es constati incompliment de la normativa ambiental i de seguretat vigent en el moment de
realitzar-la.
• La persona física o jurídica titular de l’activitat, quan es realitzi la inspecció amb l’objectiu de comprovar l’efectivitat de
mesures correctores requerides per l’Ajuntament, sempre que el titular no hagi acreditat d’acord amb la normativa vigent
l’efectivitat de les mesures adoptades en el termini establert en el requeriment municipal.
Figueres, 11 de desembre de 2019
Agnès Lladó Saus
Alcaldessa
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