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Núm. 10813
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals dels impostos, taxes i preus públics per a l’exercici 2019
No havent-se presentat cap reclamació ni al·legació, contra l’acord de Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 d’octubre
de 2018, d’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals dels impostos, taxes i preus públics per a l’exercici 2019, i de
conformitat amb allò que determina l’article 17, 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, s’entén elevat a definitiu i per tant es procedeix a la seva publicació íntegre
al Butlletí Oficial de la Província, en la forma que s’indica d’annex.
Contra l’esmentat acord i les Ordenances Fiscals corresponents podrà interposar-se, recurs contenciós i administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, tal i com estableix l’article 19.1 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Sant Joan les Fonts, 11 de desembre de 2018
Joan Espona i Agustín
Alcalde
“Acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 d’octubre de 2018, d’aprovació provisional de la Modificació
de les Ordenances Fiscals dels impostos, taxes i preus públics per l’exercici 2019”
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius
acords d’imposició.
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que
estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència
local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents, la modificació i creació de les ordenances fiscals que a
continuació es relacionen, així com el seu text refós:
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Vistos els documents que conformen l’expedient, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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Ordenança Fiscal núm. 9

Reguladora de la taxa per la tramitació d’activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia, previstes a la llei 20/2009.

Es modifica l’article 7.1 relatiu a les tarifes. I que es transcriuen a continuació amb les tarifes actualitzades per l’exercici 2019:
Article 7.- Quota Tributària
1.- Legalitzacions (autoritzacions – llicències ambientals - Règim de comunicació prèvia /trasllats /canvis substancials):
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent
ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen disposar d’ una nova llicència.
CONCEPTE
Verificació i control Obertura en règim de Comunicació
Tramitació Obertura en règim de llicència municipal
Verificació i control Canvi de nom en règim de Comunicació
Verificació documental i conformitats
· Certificats d’activitats
Informes tècnics en matèria de:
· Canvis no substancials ambientals
· Assistència tècnica ambiental, Consulta prèvia inici activitat i Competències municipals Annex I
Control inicial / periòdic
- Innòcua/Baix Risc
- Annex III
- Annex II
- Sense visita d’inspecció
· Sonometries
Diürna
Nocturna
· Mesures de seguretat en cas d’incendi

Ordenança Fiscal núm.13
			

IMPORT EN €
261,56
788,75
261,56
92,45
147,43
128,43
169,11
237,33
830,65
178,00
268,64
429,83
321,07

Reguladora de la taxa de recollida d’escombraries, recollida selectiva i tractament de residus.

1. Es modifiquen les tarifes incrementant linealment el següent percentatge a proposta del Consell
Comarcal de la Garrotxa.

2,50 %

RÈGIM GENERAL

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

Habitatges familiars

197,02 €

192.21 €

RÈGIM PER INDÚSTRIES				
Les empreses que estiguin desconnectades del servei de recollida només hauran de pagar l’import per cada treballador.
				
En empreses industrials quedaran exemptes amb la presentació de la documentació justificativa d’alta en una empresa
gestora de residus
					
GRUP 1
TIPUS D’ESTABLIMENT:
TARIFA
EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
Industries desconnectades que justifiquin que tenen un gestor De 1 a 10 treballadors
197,02 €
192.21 €
de residus :
De 11 a 25 treballadors
236,43 €
230,66 €
De 26 a 50 treballadors
283,69 €
276,78 €
Mes de 50 treballadors
340,44 €
332,14 €
			
GRUP 2
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TIPUS D’ESTABLIMENT:
Industries que no tinguin gestor de residus

TARIFA
Base
Mòdul treballador

512,70 €
30,27 €

500,19 €
29,53 €

RÈGIM DEIXALLES COMERCIALS
			
GRUP 1
TIPUS D’ESTABLIMENT:

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

TARIFA
Roba i complement de la llar Comerç de distribució, ( farmàcies,
fotografies, etc.)
Fins a 100M2
Llibreries , estancs i quiosc
Excés de superfície:
Proporcional
a
la
Bancs, caixes i assegurances
superfície
Despatxos professionals
Centre mèdics , veterinaris i dentistes
Clíniques i Hospitals
Serveis recreatius
Perruqueries i Estètiques
Agencies de viatges
			
GRUP 2
TIPUS D’ESTABLIMENT:
2.1
Alimentació
Carnisseries
Elaboració de menjars per emportar

TARIFA
Fins a 100M2
Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

2.2
Pa i pastisseria
GRUP 3
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Establiment amb Alt residu orgànic

TARIFA
Fins a 50M2
Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

GRUP 4
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Venda de maquinaria

TARIFA
Fins a 100M2
Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

GRUP 5
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Grans superfícies d’exposició i/o venda

TARIFA
Fins a 1000M2

197,02 €
1,968€/m2

192,21 €
1,92 €/m2

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

275,25 €

268,54 €

2,7€/m2

2,68 €/m2

197,01 €

192,21 €

EXERCICI 2019
330,30 €

EXERCICI 2018
322,25 €

3,30€/m2

3,22 €/m2

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

197,02 €

192,21 €

1,968€/m2

1,92 €/m2

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

357,83 €

349,10 €
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GRUP 6
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Bar i cafeteries

		
GRUP 7
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Restaurants

Mes de 1000M2

429,39 €

418,92 €

TARIFA
Fins a 75M2

275,25 €

268,54 €

Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

TARIFA
Els
establiments
que
contractin
un gestor de residus se’ls
aplicarà la tarifa industrial.

2,747€/m2

2,68 €/m2

De 1 a 10 treballadors
De 11 a 25 treballadors
De 26 a 50 treballadors
Mes de 50 treballadors

EXERCICI 2019
197,02€
236,43€
283,702€
340,45€

EXERCICI 2018
192,21 €
230,66 €
276,78 €
332,15 €

TARIFA
Fins a 150M2

EXERCICI 2019
275,26 €

EXERCICI 2018
268,55 €

Els establiments que no contractin un gestor de
residus se’ls aplicarà la tarifa del Grup 2,1
GRUP 8
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Pensions i Hotels

Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

1,82€/m2

1,78 €/m2

GRUP 9
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Allotjament Rurals

TARIFA

EXERCICI 2019
33,02€ per plaça

EXERCICI 2018
32,22€ per plaça

GRUP 10
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Cases de Colònies

TARIFA

EXERCICI 2019
11,00€ per plaça

EXERCICI 2018
10,74€ per plaça

GRUP 11
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Geriàtrics

TARIFA

EXERCICI 2019
16,51€per plaça

EXERCICI 2018
16,11 €per plaça

Els residus sanitaris han d’estar desconnectats
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Ordenança Fiscal núm. 32

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES
INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC.

Es modifiquen les tarifes segons la proposta del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Article 9.- TARIFES
VIGILÀNCIA I CONTROL DEL RISC EN SALUT ALIMENTÀRIA

Tipus establiments/ acte gravat
Carnisseries sense obrador
Carnisseries amb obrador o elaboracions
Peixateries i bacallaneria sense elaboracions
Peixateries i bacallaneries amb elaboracions
Formatgeries
Productes làctics i formatges
Fleques i pastisseries sense obrador
Fleques i pastisseries amb obrador
Xurreries i pastes alimentàries
Minoristes de cereals i de les seves farines
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes d’envinagrats
Fruiteries i verduleries amb elaboracions
Llegums cuits (és junt venda i/o elaboració)
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense elaboracions
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboracions
Xocolata, cafè, té, infusions,
Bar
Bar-restaurant , restaurant i saló de banquets
Venda de menjar per emportar sense elaboració
Venda i elaboració de menjar per emportar
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia
Begudes
Queviures i congelats
Supermercats i hipermercats
Mercat municipal (sedentari)
Sales de màquines expenedores
Gelateria-orxateria amb elaboració
Gelateria-orxateria sense elaboració
Altres
ALTRES ACTUACIONS
Tatuatges i pírcings

Taxa per informe/
Inspecció en €
126,40
157,15
126,40
157,15
126,40
157,15
111,01
157,15
126,40
111,01
111,01
126,40
157,15
111,01
126,40
126,40
111,01
157,15
126,40
157,15
111,01
111,01
126,40
187,90
187,90
111,01
126,40
111,01
140,61
140,61

SEGON.- Els acords definitius de modificació i creació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet
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de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Establir que durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.”
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