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PLE ORDINARI
Sessió del dia 18 d’octubre de 2013
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Ana
Isern Font, Lluis Font Massot (Tinents d’Alcalde), Blai Bahí Larios, Adrià
Bardera Àvila (Regidors).
Secretària accidental : Elisabet Trias Font.
Extrem primer: Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 30 d’agost de 2013.
Es dóna lectura de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 30 d’agost de 2013, la qual és aprovada sense cap mena de
modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon: Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del
dia 10 de setembre de 2013 relatiu a l’aprovació del Conveni de
col·laboració interadministrativa entre els Ajuntaments de Roses,
Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’agència de
desenvolupament econòmic i turístic de l’Escala, per a la promoció
conjunta de la Bada de Roses, en el marc de la seva adhesió al Club
de les Badies Més Belles del Món.
Ates que el Club de les Badies Més belles del Món es una agrupació
privada que va néixer amb l’objectiu de promocionar turísticament les
badies integrants.
Atès que els ajuntaments de Roses, Sant Pere Pescador, Castelló
d’Empúries i l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de
l’Escala varen treballar conjuntament per elaborar la candidatura d’ingrés
al Club, la qual va ser acceptada el 9 de novembre de 2011 per la Junta
del Club de les Badies Més Belles del Món.
Atès que l’actuació conjunta i coordinada que es deriva de l’admissió en el
Club de les Badies Més belles del Món per part dels quatre municipis que
la van promoure requereix la formalització d’un conveni entre les parts per
a la definició del règim jurídic i econòmic dels municipis promotors.
Atès que la Junta de Govern Local en Sessió de 10 de setembre, amb el
vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’acord d’aprovar el
conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de
Roses, Sant Pere pescador, Castelló d’Empúries i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, per a la promoció
conjunta de la Badia de Roses, en el marc de la seva adhesió al Club de
les Badies Més Belles del Món, per a les anualitats 2013 i 2014.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Ratificar l’acord de Junta de Govern de 10 de setembre de 2013
relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre
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els ajuntaments de Roses, Sant Pere pescador, Castelló d’Empúries i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, per a la
promoció conjunta de la Badia de Roses, en el marc de la seva adhesió al
Club de les Badies Més Belles del Món, per a les anualitats 2013 i 2014.
Segon: Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem tercer: Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del
dia 10 de setembre de 2013 relatiu a l’aprovació de les dues festes
locals per a l’anualitat 2014.
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya sol·licita a l’Ajuntament que efectuï la proposta per a la
determinació de les dues festes locals de l’any 2014.
Atès que l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol estableix que
aquest acord correspon adoptar-lo al Ple municipal.
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni han de
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/185/2012,
de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2014.
Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que dues de les
catorze festes laborals anuals tindran caràcter local.
Atès que la Junta de Govern Local en Sessió de 10 de setembre, amb el
vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’acord de proposar que
les dues festes locals de Sant Pere Pescador per a l’any 2014 es realitzin
els dies 20 de gener i 27 de juny.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Ratificar l’acord de Junta de Govern de 10 de setembre relatiu a la
proposta que les dues festes locals de Sant Pere Pescador per a l’any 2014
es realitzin els dies 20 de gener i 27 de juny.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord
Extrem quart: Aprovació dels informes de morositat del segon i
tercer trimestre de 2013.
Atès l’article 4t de la Llei 15/2010.de 5 de juliol, per la que estableixen les
mesures per a la lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Atès que des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament s’ha elaborat un
informe sobre el compliment del període legal en el pagament de les
obligacions a tercers durant el segon i tercer trimestre de 2013.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Donar-se per assabentats dels l’informes del segon i tercer
trimestre de 2013 sobre el compliment del període legal en el pagament
de les obligacions a tercers.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
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Extrem cinquè: Aprovació inicial de l’expedient núm. 03/2013 de
suplement de crèdit al pressupost 2013.
Atès que el romanent de líquid de tresoreria corresponent a la liquidació
de l’exercici econòmic 2012 va ser de 1.182.635,67 €, del qual se’n va
disposar 206.839,27 € (dos-cents sis mil vuit-cents trenta-nou euros amb
vint-i-set cèntims) per a finançar la modificació de crèdit núm. 01/2013,
aprovada en sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2013.
Atès que després de la modificació de crèdit núm. 01/2012 el romanent
líquid de tresoreria corresponent a l’anualitat 2012 disponible era de
975.796,40 € (nou-cents setanta-cinc mil set-cents noranta-sis euros amb
quaranta cèntims).
Atès que en sessió plenària de 21 de juny de 2013 es va aprovar
l’expedient núm. 02/2013 de modificació de crèdit en el qual es va
disposar de 51.129 € (cinquanta-un mil cent vint-i-nou euros) del romanent
de tresoreria de l’exercici econòmic 2012, restant, després de la
modificació de crèdit núm. 02/2013, un import de 924.667,40 € (nou-cents
vint-i-quatre mil sis-cents seixanta-set euros amb quaranta cèntims) del
romanent de tresoreria de l’exercici 2012
Atès que la situació actual de la tresoreria municipal, així com les
perspectives a mig termini en quant al compliment de les obligacions
derivades de l’execució del pressupost municipal del 2013 permeten
reduir el deute viu de l’Ajuntament.
Atès el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari núm. 3/2013, d'acord amb les especificacions que es
relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
Capítol 9
Import: Increment de 103.505,57 € (cent tres mil cinc-cents cinc euros
amb cinquanta-set cèntims).
Partida: 0/913 Amortització préstecs
Finançament: Romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici
econòmic de 2012.
Segon: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem sisè: Acord d’amortització del préstec subscrit per a la
realització de les obres de construcció d’un sistema de drenatge pel
carrer Sant Sebastià.
Atès que en sessió plenària de 21 de juny de 2013 es va acordar
amortitzar parcialment, per un import de 15.900 € (quinze mil nou-cents
euros), l’operació de crèdit subscrita amb l’entitat Caixabank S.A., d’un
import inicial de 125.000 € (cent vint-i-cinc mil euros) destinat a finançar
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les obres del Pla de millores complementàries del cicle de l’aigua del
Consorci Costa Brava.
Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la
Tresoreria municipal per amortitzar una de les operacions de crèdit
vigents, sense causar distorsions en els plans de Tresoreria que puguin
afectar al compliment de les obligacions de pagament derivades de
l’execució del pressupost.
Atès que en aquesta Sessió Plenària en l’extrem cinquè s’ha aprovat una
modificació del crèdit pressupostari per tal de suplementar la patida 0/913,
Amortitzacions de préstecs, de crèdit suficient per amortitzar el préstec
subscrit per a finançar les obres del Pla de millores complementàries del
cicle de l’aigua del Consorci Costa Brava, amb l’entitat de crèdit
Caixabank S.A.
Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals i la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer: Aprovar l’amortització, per un import de 103.505,57 € (cent tres mil
cinc-cents cinc euros amb cinquanta-set cèntims) de l’operació de crèdit
subscrita amb l’entitat Caixabank S.A., d’un import inicial de 125.000 €
(cent vint-i-cinc mil euros) i que va servir per finançar les obres del Pla de
millores complementàries del cicle de l’aigua del Consorci Costa Brava.
Segon: Donar trasllat a l’Entitat Financera tot comunicant la intenció de
procedir a l’amortització de l’operació de crèdit.
Tercer: Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem setè: Aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2014.
Amb caràcter previ, el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa informa als
assistents sobre les modificacions que es proposen per a cadascuna de
les ordenances fiscals.
Atès que el Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs locals.
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de gestió de serveis
econòmics, serveis urbanístics, organització i règim intern, adopta el
següent ACORD:
Primer: Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2013 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que es relaciona a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
El nou redactat dels articles 7 i 8 modificats seran els següents:
“Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec:
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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 0,59 per cent quan es tracti de béns urbans i el
0,61 per cent quan es tracti de béns rústics.
3 - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques
especials serà el 0,60 per cent. “
Article 8- Normes de gestió:
4- L’Ajuntament s’acull al règim de comunicació previst a l’art. 14b del RD
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que refon la normativa del cadastre immobiliari i
per tant, s’obligarà a posar en coneixement del Cadastre els fets, acates o
negocis susceptibles de generar alta, baixa o modificació cadastral, derivats
d’actuacions per les que s’hagi atorgat la corresponent llicència o autorització
municipal, en els termes i amb les condicions que es determinin per la Direcció
general del cadastre a través de la normativa pertinent (RD 417/2006, de 7
d’abril) En conseqüència, els interessats quedaran exempts de l’obligació de
presentar les corresponents declaracions quan així es disposi a la corresponent
llicència o autorització, tal i com estableix l’article 76.2 del RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2: Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica
Es modifica l’article 6è de la forma següent:
“Art. 6è. Base imposable, liquidable, tipus gravamen i quota.
1- La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la
seva potència o capacitat.
2- L'impost s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes anuals següents:
Potència i classe de vehicle Quota
A) Turismes
EUROS
De menys de 8 cavalls fiscals
19,57
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
53,04
De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
112,58
De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
142,73
De 20 cavalls fiscals en endavant
173,06
B) Autobusos
De menys de 21 places
128,71
De 21 a 50 places
183,31
De més de 50 places
229,29
C) Camions
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil
63,93
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
128,71
De més de 2.999 fins a 9.999 Kg de càrrega
Útil
177,77
De més de 9.999 Kg de càrrega útil
229,29
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
25,56
De 16 a 25 cavalls fiscals
40,19
De més de 25 cavalls fiscals
120,55
E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica.
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil
26,16
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
42,86
De més de 2.999 Kg de càrrega útil
128,71
F) Altres Vehicles
Ciclomotors
6,95
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Motocicletes de fins a 125 c.c
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c
Motocicletes de més de 1.000 c.c

6,95
12,19
24,80
47,88
97,50

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3: Reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres
Es modifica el tipus de gravamen:
“Art. 7è. Tipus de Gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,49 per 100”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: Reguladora de l’Impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana
El nou redactat de l’article 5è. serà el següent:
“Capítol IV: Base imposable
Article 5è.(...)
3- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el
nombre d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article del percentatge anual
corresponent, que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre
un i cinc anys: 3,46 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu
anys: 3,36 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys: 3,20 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint
anys: 3 per cent.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: Reguladora de la taxa per a la realització
d’activitats jurídico-administratives de competència local
El nou redactat de l’article serà el següent:
“Article 6. Exempcions i Bonificacions.
Es Bonificarà el 35% de l’import corresponent a la Taxa per obtenció de la
llicència d’obertura quan s’acrediti que l’activitat ha estat oberta fins a 6 mesos.
Es Bonificarà el 50% de l’import corresponent a la Taxa per obtenció de la
llicència d’obertura quan s’acrediti que l’activitat romangui oberta tot l’any.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents
activitats que constitueixin el fet imposable seran les següents:
Article 7. (...)
A) Dels Serveis Generals.
Expedició dels Documents:
1- Certificacions:
- Per la certificacions referides al Padró d'habitants i a documents o actes
d'antiguitat inferior a tres anys: 3,15 euros.
- Per les certificacions referides a documents o actes d'antiguitat superior a tres
anys): 4,73 euros.
- Per l’expedició d’un certificat de compatibilitat urbanística: 46,68 €.
2- Còpia de documents o dades:
EUROS:
- Expedició de fotocòpies
0,16
- Emissions de Fax (Preu/pàgina) 0,33
- Expedició de fotocòpies de plànols 7,51
- Expedició de fotocòpies de documents amb una
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antiguitat superior a tres anys
0,33
- Expedició de documents de traspassos o
concessió de llicències de qualsevol classe 13,63
- Bastanteig de poders
22,46
- Reconeixements de signatures
1,73
- Declaracions i compareixences
4,54
- Informes sobre qualsevol extrem
o circumstància dels plans urbanístics 27
- Emissió de l'informe relatiu a l'adequació d'un habitatge 13,63
- Expedició de fotocòpies compulsades, cadascuna 1,07
(Aquesta quota inclou la fotocòpia del document
compulsat)
- Drets per a l’expedició de fotocòpies o còpies dels
documents de la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana:Còpia de la totalitat 44,83 Plànol, cadascun 4,60
( Aquests drets no inclouen el cost de la còpia dels
plànols, la qual serà efectuada per un establiment
autoritzat.A la fotocòpia del text normatiu li correspondrà la
mateixa quota que per a l’expedició de fotocòpies.)
3- Expedients administratius: EUROS:
-Expedients de declaració de ruïna 135,99
-Expedients per la neteja de solars 23,28
-Expedients de devolució de fiances 13,42
-Expedients de Plans Parcials, Projectes
d'urbanització, Plans Especials, Estudis de detall i qualsevol
altre instrument de planejament urbanístic derivat. 449,72
-Expedient de canvi titularitat del nínxol municipal 33,24
-Expedients de canvi de titularitat
de llicència d’instal·lació d'activitat 91,22
-Expedients de canvi no substancial de l’activitat 91,22
-Expedients habitatge d’ús turístic 50
-Per la custòdia del material o maquinària retirat,
com a mesura cautelar, en un expedient
per al incompliment d'obligacions contingudes
a les ordenances municipals , diàriament 27,71
-Per la inscripció d’un animal al Registre de
control d’animals de companyia9,20
-Per la inscripció en el registre d’entitats
municipals 29,04
-Per la inscripció en el registre d’unions
estables de parelles 13,93
-Per la celebració de casaments civils:
No empadronats: 277,13
Si, com a mínim, un dels contraents està empadronats: 110,85
- Per obtenir un duplicat de la Targeta de Mobilitat: 2
- Per obtenir un còpia del comandament a distància de les pilones automàtiques
42,13
- Per obtenir una còpia de la clau de les pilones manuals 15
- Inspecció per realitzar sonometria a instància de particular per queixa relativa a
una activitat es liquidarà el cost que determini l’empresa que emeti l’informe.
4- Utilització de l'escut municipal i del logotip turístic
-Per la concessió de l'autorització
de l'escut o del logotip
45,92 €
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-A més per la utilització de l'escut o del logotip,
Empadronats
55,58 €
no empadronats
66,61 €
5- Plaques de Gual
-Per cada placa de gual
24,06 €
-Per la senyalització mitjançant pintura groga davant d'un garatge amb
gual.........Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material.
-Per la col·locació de pilones i/o jardineres per evitar l'estacionament de
vehicles......... Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material.
B) Sobre activitats econòmiques
1- Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer:
a) Expedició de llicències:
EUROS
- Llicències de classe A o B........................... 131,24
- Llicències de classe C................................. 98,75
b) Transmissió de llicències:
- Llicències de classe A o B........................... 65,65
- Llicències de classe C..............................
49,32
c) Ús i explotació de les llicències
- Per cada llicència a l’any.............................. 59,95
2.- Llicències d'Obertures:
Règim de prevenció i control de les activitats:
Tramitació i atorgament de llicències ambientals i règim de comunicació prèvia
previstos a la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
1-La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a
l’Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
amb consulta prèvia positiva de Declaració d’Impacte Ambiental: 1.031,43 €
b) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a
l’Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
amb consulta prèvia negativa de Declaració d’Impacte Ambiental: 899,74 €
c) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a
l’Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
sense Declaració d’Impacte Ambiental: 662,15 €
d) Per a la tramitació de la comunicació prèvia per a l’inici d’una activitat
compresa a l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats: 449,40 €
f) Per a l’emissió de l’informe de comptabilitat urbanística contemplat al règim
d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental previst per a les
activitats compreses als Annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats: 108 €
g) Per l'atorgament d'una autorització temporal d'activitat, quota anual 271,57 €.
2.- Quan es produeixi l’acord denegatori en els esmentats procediments de
tramitació i atorgament de llicències ambientals i en el règim de comunicació
prèvia, es liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar si s’hagués
concedit.
3.- Fins la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de llicència
ambiental o sobre l’assabentat en el règim de comunicació prèvia, els interessats
podran renunciar-hi expressament, i, en aquest supòsit, els drets liquidables
quedarien reduïts al 50 % del que correspondria.
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4.- Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al
sol·licitant, es liquidarà el 50% de la taxa que correspondria, segons el tipus de
llicència sol·licitada, si s’hagués concedit la llicència d’obertura.
5.- Per a les activitats sotmeses al règim establert al Decret 136/199, es
liquidaran les taxes previstes en aquesta ordenança i aprovades pel Ple
municipal de data 14 d’octubre de 2009.
C)Sobre la Propietat Immobiliària.
Llicències Urbanístiques.
a) Les llicències d'obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació o
reforma que afectin l'estructura o a la disposició anterior, i les llicències per
moviments de terres: 1,02% sobre el pressupost de l'obra.
La taxa mínima per expedició de llicències urbanístiques serà de 15,20 EUROS
Amb la finalitat de garantir el reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i conservació
de paviment , voreres i serveis públics afectats per l’obra, en presentar-se la
sol·licitud de llicència d’obres, haurà d’efectuar-se un dipòsit en metàl·lic o
mitjançant aval suficient, en la Dipositaria Municipal, segons es detalla tot seguit:
Dipòsit de garantia:
Obres fins un pressupost d’execució material de 30.000,00 €: 277€
Obres d’un pressupost d’execució material de
30.001,00 € fins a 120.200,00 €: 1.182 €
Obres d’un pressupost d’execució material a partir de 120.201,00 €:
3.943 €
b) Llicències de parcel·lació i reparcel·lació: 65,75 € més 15,46 € per parcel·la.
c) Llicència de segregació: 15,31 €
d) Llicències de primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general,
destinades o no a vivendes:
- Grup de vivendes: 19,53 € per a cadascuna d'elles
- Vivenda única: 37,53 €
- Locals comercials o industrials: 28,53 €
La modificació d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50% de la quota
establerta.
e) Assenyalaments d'alienació i rasants
- Fins a 10 metres lineals: 24,15 €
- Per cada metre lineal d'excés: 1,61 €
f) Llicències per col·locació de cartells o rètols de publicitat: 44,04 €/m2 o fracció
g) Pel repartiment de fulletons publicitaris a les bústies del municipi: 46,58 € per
cada repartiment.
h) Els actes assenyalats als instruments de planejament que precisin la
preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors 44,39 €/unitat
de vivenda, locals o instal·lació.
i) 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, ambdues actualitzades segons el coeficient d'actualització
dels col·legis professionals respectius.
La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits esmentats serà de 24,15
€.
2- Autorització de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
- Per cada immoble amb un màxim de 2 vivendes: 55,07 €.
- Per cada vivenda a partir de la segona: 19,53 €.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: Reguladora de la taxa de clavegueram.
9

Ref.06/2013
ord.octubre

El nou redactat de l’article serà el següent:
“Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació del servei de clavegueram es
determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
a) Per cada vivenda o pis: 6,73 €/anuals.
b) Per cada magatzem, magatzem agrícola, taller industrial i mecànics, cambres
frigorífiques:
- de menys de 500 metres quadrats: 11,75 €
de igual o més de 500 metres quadrats: 23,49 €
c) Locals comercials, supermercats i Hipermercats:
-d'una superfície inferior a 500 metres quadrats: 11,75 €
- d'una superfície igual o superior a 500 metres quadrats: 58,77 €
d) Per cada restaurant, bar:
- de menys de 100 m2: 11,75 €
- per igual o més de 100 m2: 23,48 €
e) Discoteques, sales de festa i equipaments lúdic-esportius: 58,77 €/anuals.
f) Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de turisme
rural i similars: 6,73 € més 1,88 € per habitació.
g) Per cadascuna de les parcel·les d’un càmping: 3,60 €/anuals.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut
en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponen.
h) Edificacions situades fora del nucli urbà i disseminats: 9,15 €/anuals.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8: Reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries
El nou redactat de l’article corresponent a la quota tributària serà el següent:
“Article 6è. Quota tributària.
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.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
EUROS
a) Habitatge de caràcter familiar
65,19
b) Habitatge utilitzat per una sola persona
34,74
En el supòsit que un habitatge, pel fet d'estar situat allunyat del nucli urbà,
només es beneficiï del servei d'abocador d'escombraries però no del de recollida,
s'aplicarà una reducció del 25% de la tarifa.
c) Bars, cafeteries, tavernes i anàlegs:
- Fins a 75 m2
232,72
- De 75 m2 - 150 m2
251,50
- Més de 150 m2
276,39
d) Supermercats i Hipermercats:
- Fins a 250 m2
710,64
- De 250 m2 a 400 m2
893,14
- Més de 400 m
1.015,13
e) Establiments comercials:
- Fins a 75 m2
212,01
- De 75 m2 a 150 m2
223,02
- Més de 150 m2
230,83
f)Cambres frutícoles i/o comercials:
-Fins a 500 m2
519,03
- De 501 m2 a 999 m2
710,64
- D'igual o superior a 1000 m2
890,30
g) Establiments industrials i tallers:
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- Fins a 75 m2
234,87
- De 75 m2 a 150 m2
241,58
- Més de 150 m2
251,54
h) Despatxos comercials i oficines
101,50
i)Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de turisme
rural i similars: 63,33 € més 10,90 € per habitació.
En el supòsit que hi hagi també servei de restaurant, la quota total serà la que
resulti de la suma de les corresponents a ambdós serveis amb una reducció del
30%.
j) Restaurants:
EUROS
- Fins a 150 m2
393,82
- De 150 m2 fins a 300 m2
444,57
- Més de 300 m2
496,48
k) Restaurants allunyats del nucli urbà:
- Fins 150 m2
710,64
- De 150 m2 fins a 300 m2
889,10
- Més de 300 m2
1.015,13
l)Instal·lacions provisionals i permanents:
- Per l’explotació de guinguetes amb venda de begudes i menjar a la platja
559,35€
- Per l’explotació d’activitats esportives, lúdiques i turístiques 101,50 €
En el supòsit que una instal·lació, pel fet d'estar situat allunyat del nucli urbà,
només es beneficiï del servei d'abocador d'escombraries però no del de recollida,
s'aplicarà una reducció del 25% de la tarifa.
m) Sales de festes i discoteques
507,58
n) Càmpings (per parcel·la)
65,19
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut
en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
o) Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles: 234,46€
p) Parades de mercat:
- Parades fixes
149,78 €
- Parades eventuals
16,62 €/dia
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9:Reguladora de la taxa per a la prestació dels
serveis del cementiri municipal
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
EUROS
Epígraf primer. Manteniment
Per la conservació i neteja dels
Nínxols i columbraris en un any
5,79
Epígraf segon.- Concessió de nínxol
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol
613,97
Epígraf tercer. Concessió columbrari
Concessió a perpetuïtat columbrari
588,59”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: Reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
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La base del gravamen són els metres quadrats d’ocupació, amb un mínim d’1
metre quadrat, tot elevant les fraccions a la unitat.
S’estableix com a tarifa diària la quantitat de 0,58 € per m2 d’ocupació. Al
resultat anterior li seran d’aplicació els següents correctors:
Índex de categoría del Carrer:
- Especial categoria: 1,7
- Carrer de primera categoria: 2
- Carrer de segona categoria: 1,7
- Carrer de quarta categoria: 0,8
En els supòsits anteriors i amb caràcter general, per a qualsevol ocupació de la
via pública, la quota total a ingressar s’obtindrà segons la fórmula: Q= 0,58 x m2
x dies x corrector Carrer.“
Senyalització direccional turística-comercial:
-Pel manteniment anual i la reposició de la senyalització direccional turísticcomercial:
30,51 €
ORDENANÇA FISCAL NUM. 11: Reguladora de la taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als
apartats següents:
...
Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines
automàtiques
1. Per cada bàscula, anualment

8,87€

Tarifa quarta. Sortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació de la via pública o terrenys
municipals amb Sortidors de gasolina. Per cada
m2 o fracció
70,93 €
2. Ocupació del subsòl de la via pública amb
dipòsits de gasolina. Per cada m3 o fracció 17,75 €”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13: Reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules, cadires, i mostres a la via pública amb finalitat
lucrativa
Es modifica el redactat de l’article 5 i 6, de tal manera que seran els següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents :
A) La quota a satisfer per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’obté
de l’aplicació de les tarifes següents:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 14,87 €
Temporada alta-període extraordinari, per m2 o fracció i temporada: 18,21 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 11,38 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 7,97 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
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Temporada alta-període extraordinari: del 15 de juliol a 15 d’agost (ambdós
inclosos). Només d’aplicació a la Plaça Major
Temporada mitja: del 15 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d’octubre
(ambdós inclosos)
Temporada baixa: del 16 d’octubre al 14 d’abril (ambdós inclosos)
B) La quota a satisfer per la col·locació de mostres a la via pública s’obté de
l’aplicació de les següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 14,87 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 11,38 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: Juny, juliol, agost i setembre
Temporada baixa: La resta de mesos de l’any.
C) Altres ocupacions comercials, instal·lades a la façana o ocupant les voreres o
vies públiques:
Caixers automàtics
510,69 €
Mq expenedores de comestibles i/o joguines
infantils que ocupin una superfície igual o
inferior a 0,25 m2
7,40 €
Mq expenedores de comestibles i/o joguines
infantils que ocupin una superfície superior a
0,25 m2
132,44 €
Màquines de begudes
132,44 €
parells expenedors
132,44 €
D) La quota a satisfer per col·locar veles, tendals, para-sols i marquesines, s’obté
de l’aplicació de les següents tarifes:
1-Temporada única (tot l’any, de gener a desembre) per a instal·lacions de
caràcter fix, per m2 o fracció: 14,81 €.
2- Autoritzacions temporals (per un període determinat) per a instal·lacions no
permanents, per m2 o fracció: 17,07 € per període autoritzat.
E) La quota a satisfer per la instal·lació de rètols publicitaris, pissarres, trípodes i
similars a la via pública, s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 7,40 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 5,69 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 3,98 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
Temporada mitja: del 15 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d’octubre
(ambdós inclosos)
Temporada baixa: del 16 d’octubre al 14 d’abril (ambdós inclosos). (...)”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14: Reguladora de la taxa corresponent al servei
de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació i desratització
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
- Edificacions situades al nucli urbà i disseminades: 3,07 €/any.
- Edificacions situades a les zones residencials: 7,42 €/any.
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Aquesta taxa haurà d’ésser satisfeta amb independència que les edificacions
estiguin o no habitades.
- Càmpings, per cada plaça d’acampada: 5,10 €/any.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut
en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
- Restaurants, Bars, cafeteries i similars:
*Fins a 75 m2: 51,26 €/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 56,40 €/any.
*De més de 150 m2: 59,74 €/any.
- Establiments comercials:
*Fins a 75 m2: 51,26 €/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 56,40 €/any.
*De més de 150 m2: 61,55 €/any.
- Establiments industrials, magatzems I Supermercats:
*Fins a 75 m2 57,90 €/any.
*De més de 75 m2: 115,81 €/any.
-Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles: 157,28 €/any
- Hotels, hostals, residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars i
similars: 7,17 €/any més 2,25 €/habitació.
En el supòsit que hi hagi servei de restaurant, la quota total serà la suma
d’ambdues taxes amb reducció del 30 per cent.
- Establiments bancaris: 66,19 €/any.
- Discoteques i Sales de Festes: 72,84 €/any.
- Establiments que realitzin activitats lúdico recreatives 72,84 €/any
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article
anterior.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15: Reguladora de la 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
El nou redactat de l’article de la tarifa és el que es transcriu a continuació:
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
1.- Entrada de vehicles en edificis o solars sense senyalitzar: EUROS
a) Garatges públics o comunitaris, fins a tres metres lineals
34,01
Per cada metre lineal de més
13,48
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals
14,23
Per cada metre lineal de més
5,37
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres
9,45
Per cada metre lineal de més
3,62
2.- Entrada de vehicles en edificis o solars senyalitzats amb gual permanent o
prohibició d’estacionament:
a) Garatges públics o comunitaris, fins a tres metres lineals
51,02
Per cada metre lineal de més
20,24
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals
21,26
Per cada metre lineal de més
8,11
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals
14,18
Per cada metre lineal de més
5,37”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: Reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
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El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:
Tarifa primera. Atraccions i parades de fira
Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a atraccions i
Parades de fira: 0,85 €/ m2 o fracció/dia, amb un mínim de 11,02 €/dia
Tarifa segona. Mercat municipal
Parades eventuals: Per ocupació esporàdica en el mercat setmanal, per cada
metre lineal i dia, 4,65 €/metre lineal o fracció. Amb un import mínim de 57,90 €
Tot l'any: 44,37 €/metre lineal o fracció.
Tarifa tercera. Rodatges cinematogràfics, fotogràfics i de publicitat
Quota corresponent a rodatges de publicitat comercial, per cada dia: 997,37 €.
Quota corresponent a rodatges cinematogràfics, televisius i fotogràfics, de ficció
o documentals: 216 €.
Quota corresponent a rodatges de promoció turística del municipi o de la zona:
exempts
Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin procediment de
licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Tarifa Quarta: Mercats artesans, fires de productes diversos amb caràcter
esporàdic (no permanents al llarg de l'any)
Parades temporals: 66,50 €/ trimestre
Parades diàries: 11,09 €/dia.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17: Reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
El nou redactat de l’article tarifari serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa continguda en l'apartat següent:
0,92 € per a l’aparcament del vehicle per cada hora o fracció.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18: Reguladora de la taxa per la utilització
d’instal·lacions i vehicles municipals
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
a) Lloguer del camp de futbol municipal:
Els clubs o entitats esportives de Sant Pere Pescador es podran beneficien d'una
reducció corresponent al 100% de la quota per raó d'interès públic.
b) Utilització del pavelló municipal d'esports:

Pista transversal (utilització 1/2) per a persones

Dia
laborable/hora
20,00 €

Dia festiu/hora
30,00 €

empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres Suplement llum: Suplement
1,00€
1,00€
entitats locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament
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Pista transversal (utilització 1/2) per a persones no

25,00 €

35,00 €

empadronades, clubs, entitats esportives, i altres entitats no Suplement llum: Suplement
1,00€
1,00€
locals en general
Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones
30,00 €
35,00 €

llum:

empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres Suplement llum:
2,00€
entitats locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament
35,00 €
Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones no
Suplement llum:
2,00€
empadronades, clubs, entitats esportives i altres entitats no
Lloguer
de
locals en general
material : 2€
Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives
103,00€ (1/2 dia)
locals i grups estables registrats a l'Ajuntament*
155,00€
(dia
sencer)
(bonificació: Els clubs o entitats esportives de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent
al 100% del preu del lloguer per raó d'interès públic)

llum:

Suplement
2,00€
40,00 €
Suplement
2,00€
Lloguer
material: 2€

llum:
de

103,00€ (1/2 dia)
155,00€
(dia
sencer)

165,00€ (1/2 dia) 165,00€ (1/2 dia)
Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives no
309,00€
(dia 309,00€
(dia
locals*
sencer)
sencer)
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats 155,00€ (1/2 dia) 155,00€ (1/2 dia)
locals (esportives o no) i grups estables registrats a 288,00 € (dia 288,00€
(dia
l'Ajuntament*
sencer)
sencer)

(bonificació: Els clubs, entitats esportives o altres entitats locals de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent al 100% del preu
del lloguer per raó d'interès públic)
325,00€ (1/2 dia)
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats no
618,00€
(dia
locals*
sencer)
257,00€ (1/2 dia)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats locals
515,00€
(dia
(esportives o no) i grups estables registrats a l'Ajuntament*
sencer)
(bonificació: Els clubs, entitats esportives o altres entitats locals de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent al 100% del
lloguer per raó d'interès públic)
515,00€ (1/2 dia)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats no
1030,00€
(dia
locals (esportives o no)+
sencer)
Abonament
pavelló
poliesportiu.
Persones
45,00 €
empadronades/trimestre
Abonament
pavelló
poliesportiu.
Persones
no
52,50 €
empadronades/trimestre

325,00€ (1/2 dia)
618,00€
(dia
sencer)
257,00€ (1/2 dia)
515,00€
(dia
sencer)

515,00€ (1/2 dia)
1030,00€
(dia
sencer)
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Ús pavelló. Persones empadronades/hora
Ús pavelló. Persones no empadronades/hora
Per la utilització del pavelló municipal a iniciativa de clubs o
d'entitats esportives locals de Sant Pere Pescador
(Els clubs o entitats esportives de Sant Pere Pescador es
beneficien d'una reducció corresponent al 100% de la quota
per raó d'interès públic)
Rètols publicitaris a les tanques perimetrals de la pista:
Format 3m x 1,3m. Adhesiu (vinil).
*El preu de lloguer és per la pista complerta (utilització 1/1)

5,00 €
6,00 €

5,00 €
6,00 €

618,00 € anuals

250 €/anuals

c) Lloguer del Centre Cívic Polivalent i el Casal Cultural amb finalitats lucratives:
1-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones empadronades, per cada
hora o fracció: 22,42 EUROS.
2-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones no empadronades, per
cada hora o fracció: 32,49 EUROS.
-Si l’activitat és diària:
Activitat setmanal una hora diària de dilluns a divendres :
Empadronats: 132,97 EUROS/setmana
No empadronats: 166,23 EUROS/setmana
Activitat mensual d'una hora diària de dilluns a divendres:
Empadronats: 398,92 EUROS/mes
No empadronats: 498,69 EUROS/mes.
3-Les Entitats de Locals que vulguin fer ús del Cente Cívic o de Casal Cultural
hauran de sol·licitar-ho a l’Ajuntament, i constituir una fiança de 150 € que será
retornada un cop la Brigada Municpal de Serveis comprovi que no hi ha hagurt
desperfectes i el local és net.
d) Lloguer del camió elevador amb conductor 44,04 €/hora.
e) Lloguer de taules i cadires propietat de l'Ajuntament, 2,03 €/diari per taula i
1€/diari per cadira. Independentment de la finalitat del lloguer, previ recollida de
les taules i/o cadires, s'haurà de dipositar una fiança a les oficines municipals de
20,85 €
f) Lloguer d'amarradors a l'embarcador fluvial: Pel lloguer d'un amarrador a
l'embarcador municipal fluvial : 78,64 €
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article
anterior.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19: Reguladora de la taxa per a l’obertura de
sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment de les voreres.
El nou redactat de l’article amb les tarifes serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que
es determinen a continuació:
a.- Per a l'obertura de rases a les voreres o carrers pavimentats, satisfaran, per
m2 i dia: 5,25 €
b- Per l'obertura de rases a les voreres o carrers no pavimentats, satisfaran, per
m2 i dia: 2,62 €
L’import dels drets a percebre per cada obertura de rasa serà ,com a mínim, de
15,73 euros.
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Amb la finalitat de garantir el reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i conservació
de paviment i voreres afectats per l’obra, en presentar-se la sol·licitud per
l’obertura de rases o remoguda de paviment o voreres, haurà d’efectuar-se un
dipòsit en metàl·lic o mitjançant val suficient, en la Dipositaria Municipal, segons
es detalla tot seguit:
Dipòsit de garantia:
Menys d’un metre de llarg i/o ample de rasa: 276,81 €.
D’1 a 2 metres de llarg i/o ample de rasa: 554,14 €.
De 2 a 4 metres de llarg i/o ample de rasa: 829,38 €.
De més de 4 metres de llarg i/o ample de rasa 1.108,30 €.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.- Taxa pel subministrament d’aigua
El redactat de l’article quedarà d’aquesta manera:
“Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Subministrament aigua
La tarifa de la present taxa ha estat fixada per acord de la Comissió de Preus de
la Generalitat de Catalunya per l’any 2012, i restarà vigent fins a l’entrada en
vigor de la nova tarifa que pugui aprovar l’esmentada Comissió per l’exercici
2014.
Quota fixa de servei:
Ús domèstic
Ús industrial
Sant Pere Center

6,44 €/uc/mes
42,48 €/ab/mes
83,72 €/ab/mes

Tarifes de subministrament

Euros/m3

Ús domèstic
Fins a 40 m3/abonat/trimestre
De 41 a 54 m3/abonat/trimestre
Excés de 54 m3/abonat/trimestre

0,2443
0,3954
1,0104

Sant Pere Center i altres
Fins a 800 m3/abonat /trimestre
De 801 a 1.400 m3/abonat/trimestre
Excés de 1.401 m3/abonat/ trimestre
Excés de fuita

0,2634
0,3954
1,0104
0,6954

Conservació comptadors

€/ab/mes

Ús domèstic
Ús industrial
Sant Pere Center

0,38
0,78
0,78
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.- Reguladora de la taxa o preu de concessió de
l’ocupació de terrenys d’ús públic en platges mitjançant instal·lacions de carácter
no permanent
El redactat de l’article modificat serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
1.D’acord amb l’article 84 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, les
ocupacions realitzades en la zona marítim terrestre amb instal·lacions de
caràcter no permanent hauran de satisfer el cànon que, en cada cas , assenyali
el Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, així com les taxes següents:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:
Epígraf
Ocupació per mitjà de guinguetes ( llocs de begudes i gelats), lloguer
d’embarcacions de tot tipus (patins, gòndoles,...), escoles nàutiques, lloguer
material (hamaques, tendals, para-sols) i kitesurf, durant la temporada estiuenca
de l’1 de juny al 30 de setembre:
SITUACIÓ
PREU
GU-1
4.432,.70 €
LV-1
2.895,10 €
AC-3
2.895,10 €
EN PLATJA DE LA DEVESA 1-2 GU-7 10.222,91 €
GU-3
4.456,24 €
EN-4
2.935,88 €
EN CAN MARTINET 1-2 GU-2
13.641,34 €
EN-7
2.988,30 €
GU-5
4.665,95 €
GU-4
7.550,44 €
GU-6
4.561,09 €
GA-1
2.988,30 €
EN-5
3.146,63 €
EN-6
2.896,03 €”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22: Reguladora de la taxa corresponent a la
prestació de serveis turístics
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Tarifes anuals:
Càmpings, per cada unitat d’acampada:
-Per cada parcel·la d'acampada 12,72 €/any.
-Per cada Bungalow i/o mobilhome: 25,30 €/any.
-Per cada apartament situat a l'interior d'un càmping: 25,30 €/any
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix algun
increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment serà tingut
en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
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Restaurants, Bars, cafeteries i similars:
- Menys de 150 m2: 132,97 €/any.
- De 150 m2 a 300 m2: 168,95 €/any.
- De més de 300 m2: 202,81 €/any.
Establiments comercials i industrials:
- Fins a 75 m2: 25,55 €/any.
- De 75 m2 a 150 m2: 27,66 €/any.
- De més de 150 m2: 30,73 €/any.
Hotels, Hostals, i apartaments: 3,05 €/habitació/any
Residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars, per habitació: 3,05
EUROS/any .Amb un mínim de 16,93 € .
En el supòsit que hi hagi servei de restaurant, la quota total serà la suma
d’ambdues taxes amb reducció del 30 per cent.
Instal·lacions provisionals i permanents per l’explotació de serveis turístics i
d’activitats esportives i/o lúdiques: 169,31 €/any.
Establiments bancaris: 282,18 €/any.
Immobiliàries i agències de viatge: 135,19 €/any
Discoteques i Sales de Festes: 225,32 €/any.
Supermercats I Hipermercats:
- Fins a 100m2: 172,35 €/any.
- Més de 100 m2: 225,32 €/any.
Lloguer de pisos en temporada alta (juny, juliol, agost i setembre): 11,32 €/any
Comerços en general:
- Fins a 50 m2: 72,03 €/any.
- De 51 a 100 m2: 95,70 €/any
- De 101 a 200m2: 112,66 €/any.
- De més de 200m2: 135,19 €/any
Parades i llocs de venda de fruita o qualsevol altra mercaderia de temporada:
65,35 €.
Apartaments i vivendes de 2 na. Residència: 5,45 €.
Xalets de 2ona residència: 11,32 €.
Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles: 225,32 €
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article
anterior.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23: Reguladora de la taxa corresponent a la neteja
de solars.
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
(...)
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Tarifa única: Per cada m2 de solar netejat: 0,42 €.
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article
anterior.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels treballs
de neteja del solar portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució
subsidiària.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24: Reguladora de la taxa corresponent al servei
de grua municipal.
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
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1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
-Per cada servei de grua per retirada de vehicles de la via pública per infraccions
al codi de circulació i per la retirada de vehicles de la platja per infracció de la
legislació en matèria de costes: 65,09 €.
- Per la retirada d’embarcacions abandonades a l’embarcador municipal LA
LLISSA: 65,09 €
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels treballs
de retirada del vehicle portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució
subsidiària.
-En cas de retirar el vehicle abans de què s’hagi iniciat el trasllat: 32,54 €. Es
considerarà així quan tingui les dues rodes anteriors suspeses per l’aparell de
tracció de la grua municipal.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels treballs
de retirada del vehicle portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució
subsidiària.
-Per la retirada de vehicles abandonats a la via pública es repercutirà a
l'interessat l'import total de la taxa que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà hagi
cobrat a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25: Reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 9è. Coeficients de situació
Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es
classifiquen en 2 categories fiscals:
- Els carrers integrats al casc urbà
- Les zones allunyades un mínim de 200 metres del casc urbà
Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de
coeficients següent:

Coefient aplicable
Carrers Nucli urbà
Carrers Fora Nucli Urbà

1,96
2,10

El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat
l'accés principal.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26: Reguladora de la Taxa corresponent al servei
de llar d’infants, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament
El nou redactat d’aquesta ordenança és el següent:
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“Article 4. QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
2- Servei de Casal d'Estiu:
Generals
Preus € (assegurança inclosa)
una quinzena mati o tarda

81,87€

una quinzena tot el dia

120,00€

dues quinzenes consecutives mati o
tarda

157,65€

dues quinzenes consecutives tot el
dia

231,90€

Empadronats
63,05€
101,70€
118,00€
192,20€

(El casal té un número places limitades,es donarà prioritat als participants empadronats a Sant Pere
Pescador)
3- Cursos organitzats per l'Ajuntament: Preus per la totalitat curs:
PREUS :
Activitats de salut
Ioga:
170,00 € (preu anual -d’octubre a juny- 1 dia/setmana).
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 50,00€ (abril)
225,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 2 dies/setmana).
Quotes trimestrals de 75,00€ (octubre), 75,00€ (gener) i 75,00€ (abril)
Tai Xi:
170,00 € (preu anual -d’octubre a juny- 1 dia/setmana).
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 50,00€ (abril)
225,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 2 dies/setmana).
Quotes trimestrals de 75,00€ (octubre), 75,00€ (gener) i 75,00€ (abril)
Activitat Física per a la gent gran:
80,00 € (preu anual -d’octubre a juny- 1 dia/setmana).
Quotes trimestrals de 30,00€ (octubre), 30,00€ (gener) i 20,00€ (abril)
Activitats de condicionament físic
Indoor Cycling:
180,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 1 dia/setmana)
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 60,00€ (abril)
270,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 2 dies/setmana)
Quotes trimestrals de 90,00€ (octubre), 90,00€ (gener) i 90,00€ (abril)
Pack Fitness:
234,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 4 dies/setmana = 6h/setmanals)
Quotes trimestrals de 78,00€ (octubre), 78,00€ (gener) i 78,00€ (abril)
Pack Condicionament Físic:*
360,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 4 dies/setmana = 12h/setmanals)
Quotes trimestrals de 120,00€ (octubre), 120,00€ (gener) i 120,00€ (abril)
*INCLOU la participació en totes les activitats d’hivern 2012-13: Ioga, Tai xi, AF
gent gran, Pack Fitness i Indoor Cycling
Pack 10 sessions:
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60,00€ (inclou la participació a 10 sessions de qualsevol de les activitats d’hivern
2012-13)
Abonaments sala de musculació:
180,00€ (preu anual -d’octubre a juny- a persones empadronades)
Quotes trimestrals de 45,00€ (octubre), 45,00€ (gener), 45,00€ (abril) i 45,00€
(juliol)
210,00€ (preu anual -d’octubre a juny- a persones no empadronades)
Quotes trimestrals de 52,50€ (octubre), 52,50€ (gener), 52,50€ (abril) i 52,50€
(juliol)
Abonament familiar:
Dte. Del 20% a partir del segon membre
*A totes les activitats excepte el PACK 10 SESSIONS
*Requereix mateix domicili i núm. compte
4- Usos de la zona de kitesurf a la platja de Sant Pere Pescador:
-Forfaits temporada amb assegurança*: 88,07 €
-Forfait temporada amb assegurança pròpia de l'usuari: 77,60 €
-Forfait temporada tot acreditant que s'està en possessió de la llicència de lleure
de la Federació Catalana de Vela: 60,82 €
-Forfait mensual amb assegurança*: 44,04 €
-Forfaits de temporada amb assegurança* per persones empadronades a Sant
Pere Pescador abans de l’ 1 de juny de 2014: 55,58 €
-Forfaits de temporada amb assegurança pròpia per persones empadronades a
Sant Pere Pescador abans de l’ 1 de juny de 2014: 48,31 €
-Forfait mensual amb assegurança pròpia de l'usuari: 38,80 €
-Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança*: 23,09 €
-Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança pròpia: 11,54 €
-Forfait 1 dia amb assegurança*: 11,54 €
-Forfait 1 dia amb assegurança pròpia: 6,10 €
-Forfait cap de setmana (div-diss-diu) inclosa assegurança*: 17,14 €
- Forfait de cap de setmana (div-diss-diu) amb assegurança pròpia assegurança
8,369 €
*L'assegurança contractada a través de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
cobreix el capital per mort, invalidesa i despeses sanitàries il·limitades del
contractant.

Segon: Sotmetre aquest expedient a informació pública pel termini de
quinze dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present
anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant aquest
termini qualsevol persona interessada el podrà examinar en les
dependències municipals i formular les al·legacions i reclamacions que
consideri convenients.
Tercer: En el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest
període, s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i la
modificació es considerarà aprovada.
Quart: Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.
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Extrem vuitè: Donar compte de l’aprovació definitiva de modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador
per tal regular l’alçada de les edificacions industrials en zona 7 per
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Atès que el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador no
donava cobertura a les necessitats reals de funcionament de les activitats
del sector industrial que es desenvolupen en el municipi.
Atès que per tal de donar cobertura a aquestes necessitats reals de
funcionament del sector industrial del municipi es va proposar una
modificació puntual del PGOU que ordenés les edificacions d’ús industrial
i/o d’emmagatzematge, augmentant l’alçada màxima d’aquestes
edificacions fins a 12 metres, i una mesura correctora que endarrerís uns
metres l’alineació fixada en el PGOU respecte als vials, per a les
edificacions industrials i/o d’emmagatzematge que assolissin aquesta
alçada màxima proposada.
Atès que els sectors denominats com a zona 7 es situen en dos àmbits
del municipi: l’un al nord a tocar la carretera de Castelló d’Empúries (GIV6216) i l’altre a l’oest, a tocar la carretera local de Vilamacolum.
Atès que en sessió plenària de dia 21 de desembre de 2012 es va aprovar
inicialment el Projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Pere Pescador (PGOU) per regular l’alçada de les
edificacions que desenvolupen activitats industrials i/o d’emmagatzematge
en zona 7 del vigent PGOU.
Atès que, durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap
al·legació.
Atès que en sessió de 26 d’abril de 2013 es va aprovar provisionalment la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere
Pescador per regular l’alçada de les edificacions que desenvolupen
activitats industrials i/o d’emmagatzematge en zona 7 del vigent PGOU, i
se’n va donar trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que
n’adoptes el corresponent acord d’aprovació definitiva.
S’informa als assistents que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en sessió de 23 de juliol de 2013, va acordar l’aprovació definitiva de la
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere Pescador
(PGOU) per regular l’alçada de les edificacions que desenvolupen
activitats industrials i/o d’emmagatzematge en zona 7 del vigent PGOU.
Extrem novè: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 98/2013
referent a la compareixença de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
davant el jutjat contenciós Administratiu núm. 1 de Girona i encàrrec
de la seva defensa.
S’informa als assistents del contingut del Decret d’Alcaldia el qual es
transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS:
Atès que per part del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en data 20 de
setembre de 2013, ha posat en coneixement d’aquesta Corporació la interposició
d’un recurs ordinari, amb núm. 290/2013, per part de la Delegació del Govern de
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l’Estat a Catalunya contra aquest Ajuntament amb motiu del acord del Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de data 14 de juny de 2013, pel qual es
manifesta la voluntat d’exercir la sobirania fiscal i iniciar els mecanismes legals
necessaris, d’acord amb el procediment que estableixi la Generalitat de
Catalunya, per tal de procedir al pagament de l’impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) i l’impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest
ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
Atès que per exercir la defensa dels interessos municipals s’ha sol·licitat
assistència jurídica a l’Associació Catalana de Municipis, la qual ens ha designat
com advocats al Sr. Jordi Salbanyà Benet i a la Sra. Marta Lluís Dixon.
FONAMENTS DE DRET:
Atès el que disposa l’article 53.1.K 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
sobre les competències de l’Alcalde per exercir accions judicials i administratives
en cas d’urgència en matèria de la competència del Ple.
HE DISPOSAT:
Primer: Comparèixer i personar-se l’Ajuntament de Sant Pere Pescador davant
del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona en el recurs ordinari núm.
290/2013.
Segon: Encarregar als advocats Sr. Jordi Salbanyà Benet i Sra. Marta Lluís
Dixon l’assistència jurídica necessària per a la defensa de la Corporació.
Tercer: Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió que se celebri.
La qual cosa decreto a Sant Pere Pescador, el trenta de setembre de dos mil
tretze.”

Extrem desè: Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des
de la darrera sessió plenària ordinària.
S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des
de la sessió plenària del dia 30 d’agost de 2013.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 hores.

L’Alcalde-president

La Secretària accidental

Jordi Martí Deulofeu

Elisabet Trias Font
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