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Núm. 172
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017
El Ple de la Corporació de Sant Joan Les Fonts, en sessió ordinària de data 31 d’ Octubre de 2016, va aprovar provisionalment,
per a l’exercici 2017 i següents, la modificació de les ordenances fiscals números 4,9,13, 32 I 34.
Havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, un cop resoltes, s’acordà l’aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017, en compliment del disposat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat text refós, es procedeix a publicar el text de les ordenances fiscals
modificades.
ORDENANÇA FISCAL NÚM.4
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Es modifica el text de l’ordenança:
On diu:
“Art 4,g Gaudiran d’una bonificació del 100% tots els vehicles amb la catalogació oficial d’ “històric””. Són els vehicles
històrics i de col·lecció que reuneixin els requisits previstos a l’art 2 del RD 1247/1995, de 14 de juliol, pel que s’aprova el
reglament de vehicles històrics. Amb la condició que no estiguin destinats a una activitat industrial o empresarial”.
Ha de dir:
“Art 4,g Tindran una bonificació del 100% de l’impost els vehicles amb una antiguitat de més de trenta anys”.
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:
On diu:
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 que requereixen disposar d’una nova llicència.
La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per
les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix article
TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I
- autorització ambiental
ANNEX II
- llicència ambiental
ANNEX III
- règim comunicació
INNOCUES - règim comunicació
* Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives

858,46 €
858,46 €
634,60 €
487,23 €
345,17 €

Legalització Ambiental ( inclou l’informe de seguretat en cas d’incendi en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis
substancials.
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Ha de dir:
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.
Taxa municipal
Verificació i control Obertura en règim de Comunicació
Tramitació administrativa de verificació documental inicial i visita dels serveis tècnics municipals a
l’establiment per comprovar que els paràmetres i dades de la declaració responsable i/o documentació comunicada s’ajusten a la realitat inspeccionada.
• Baix Risc
• Annex III
• Recreativa
Tramitació Obertura en règim de llicència municipal
Petició i emissió d’informes preceptius als òrgans administratius ambientals competents, coordinació
en matèria de mesures de prevenció en cas d’incendi, si s’escau, en cas que no s’hagi tramitat simultàniament amb la llicència d’obres i publicacions a butlletins oficials i tasques administratives.
• Annex II
• Recreativa
Verificació i control Canvi de nom en règim de Comunicació
Comprovació que la llicència existeix a nom del trasmitent i inclou la visita tècnica a l’establiment que
ha de comprovar, prèviament al vistiplau del canvi de nom, que compleixi amb els requisits tècnics
d’aplicació previstos en la llicència objecte del traspàs
Verificació documental i conformitats
Emissió de certificats de llicències, verificacions documentals i conformitats diverses de tipus tècnicadministratiu
• Comunicació Innòcues
• 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 (inclou visita en cas que sigui necessària)

513,12

773,29

202,36

79,50

144,54
125,91
145,42
232,67
814,36
174,51
219,48
351,17
314,78

On diu:
7.- Informes de seguretat en matèria d’incendis i visites de comprovació:
CONCEPTE
Informes de seguretat lligats a obra nova
(llicència d’obres)
Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús
(activitats sense obres- tràmit d’activitats)

227,70 €
95,00 €

TREURE AQUEST PUNT- QUEDA INCLÒS A L’APARTAT D’INFORMES TÈCNICS
ORDENANÇA FISCAL NÚM.13
REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE
RESIDUS.
Es modifica el text de l’ordenança en el relatiu al punt de no subjeccions, exempcions, reduccions i bonificacions
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On diu:
“Art 5: En els supòsits d’habitatges habitats per persones jubilades, pensionistes o altres subjectes passius amb baixa capacitat
econòmica, sempre que visquin sols, amb un baix nivell d’ingressos de la unitat familiar, així com en el cas de persones que,
sense ser-ho, necessitin atenció dels serveis socials (informe del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa).Un cop avaluades
les sol·licituds, l’Ajuntament quantificarà l’esmentada reducció.
En funció del següents supòsits:
- Per ingressos de la unitat familiar fins a la pensió mínima no contributiva s’aplicarà una bonificació del 95%.
- Per ingressos de la unitat familiar superiors a la pensió mínima no contributiva i fins al salari mínim interprofessional,
s’aplicarà una bonificació del 75%.
- Per ingressos de la unitat familiar superiors al salari mínim interprofessional i fins a 1,5 aquest SMI s’aplicarà una
bonificació del 50%.
- Per ingressos de la unitat familiar superiors al 1,5 del salari mínim interprofessional fins a 1,75 aquest SMI s’aplicarà una
bonificació del 30%.
Les condicions per accedir a la reducció les persones jubilades seran:
- Majors de 60 anys.
- Que visquin sols o amb la parella també jubilada
- Ingressos de la unitat familiar inclosos als trams especificats.
- En el supòsit de persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos de la unitat familiar, no caldrà sol·licitar la reducció
anualment, sinó que en principi es considerarà definitiva. Cada any però, l’Ajuntament revisarà cada un dels expedients
per comprovar la no alteració de les condicions que van originar en el seu dia la concessió de la bonificació. Si aquestes
canviessin, es procedirà durant el primer trimestre de l’any a notificar als afectats els motius de la pèrdua de la seva
bonificació, així com els tràmits a seguir en el cas de disconformitat amb les noves bases comunicades.
- Si en l’anàlisi anual de la possible alteració de circumstàncies familiars de cada un dels titulars de rebuts amb reducció
concedida, es detectés una defunció, restant la parella vídua al mateix domicili tributari, s’efectuarà directament el canvi
de nom del rebut i es mantindrà la mateixa reducció concedida, sense necessitat de nova presentació de documentació.
En canvi, en el segon supòsit plantejat (no jubilats que requereixin atenció dels serveis socials), caldrà acreditar la situació
econòmica-social anualment.
Ha de dir:
“Art 5: 2.- Bonificacions per la tercera edat:
2.1.- Els jubilats que viuen sols i que no arribin al sou mínim interprofessional seran exempts de pagament.
2.2.- Els jubilats que viuen acompanyats en el cas de que tota la unitat familiar acumulativament no arribi al doble del sou
mínim interprofessional seran exempts.
2.3.- Els jubilats que viuen sols o amb la seva parella també jubilada seran bonificats amb un 50%
Les diverses situacions abans esmentades s’hauran de justificar-se documentalment mitjançant la declaració de l’IRPF.
2.4.- La bonificació serà a instancia de part i es concedirà per Junta de Govern Local, prèvia petició raonada i acreditada de
l’interessat.
2.5.- El període per a presentació de noves sol·licituds s’obrirà durant el primer trimestre de cada exercici. En el supòsit de
concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la mes alta de totes.
2.6.- Les bonificacions que acordi la Junta de Govern Local tindran efectes l’exercici següent. No obstant si s’acorden abans de
l’aprovació del padró podran tenir efectes a l’exercici corrent.
2.7.- Les famílies nombroses que així ho acreditin amb el carnet corresponent expedit per la Generalitat tindran una bonificació
del 25%.
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.
On diu:
Article 9.- TARIFES
Tipus establiments/ acte gravat
Restaurants
Bar-Restaurant
Bar

Taxa per informe/inspecció
147,97 €
123,31 €
98,65 €
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Tipus establiments/ acte gravat
Carnisseries
Alimentació general
Peixateries
Rostisseries i plats preparats
Pastisseries i forns
Mercats ambulants sense manipulació d’aliments
Mercats ambulants amb manipulació d’aliments
Fires
Tatuatges i pírcings
Redacció d’informes tècnics

Taxa per informe/inspecció
147,97 €
98,65 €
123,31 €
123,31 €
73,99 €
24,66 €
73,99 €
24,66 €
98,65 €
24,66 €

Ha de dir:
Article 9.- TARIFES
Tipus establiments/ acte gravat
Carnisseries sense obrador
Carnisseries amb obrador o elaboracions
Peixateries i bacallaneries 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, te, 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
Altres
Tatuatges i pírcings

Taxa per informe/ inspecció
121,49 €
151,05 €
121,49 €
151,05 €
121,49 €
151,05 €
106,70 €
151,05 €
121,49 €
106,70 €
106,70 €
121,49 €
151,05 €
106,70 €
121,49 €
121,49 €
106,70 €
151,05 €
121,49 €
151,05 €
106,70 €
106,70 €
121,49 €
180,61 €
180,61 €
106,70 €
135,15 €
135,15 €

SEGON.- DEROGAR l’ordenança Nº34 reguladora de la taxa per l’ús de d’instal·lació esportiva pistes de pàdel al CPS.
Aquestes ordenances que han estat modificades i aprovades definitivament pel Ple de la Corporació de 12 de Desembre de
2016, entraran en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la seva publicació al BOP. No obstant això, es pot exercitar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
Sant Joan les Fonts, 31 de desembre de 2016
Joan Espona i Agustín
Alcalde
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