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Núm. 10702
AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018
Finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el
23 d’octubre i publicat al BOPG núm. 208 del 31 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos i taxes de l’exercici 2018, de conformitat amb allò que es disposa a 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, i no havent-se
presentat cap reclamació ni al·legació, aquest acord s’eleva a definitiu, cosa que es fa pública als efectes previstos en l’article
70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’article 17.4 de l’abans esmentat Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la publicació del text íntegre de les modificacions de les ordenances de l’exercici
2018, que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

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 2018:
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 documental i conformitats
Emissió de certificats de llicències, verificacions documentals i conformitats diverses de tipus tècnic-administratiu
• Comunicació Innòcues
• Certificats d’activitats
• Comunicació innòcues amb control inicial
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

256.43

773,29

90.63
256,43
144,54
125,91
165,79
232,67
814,36
174,51
263,38
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• Nocturna
• Mesures de seguretat en cas d’incendi
(inclou visita en cas que sigui necessària)

Ordenança Fiscal núm.13

421,40
314,78

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.
RÈGIM GENERAL
Habitatges familiars

EXERCICI 2016-7
184,11 ¤

4.40 %

EXERCICI 2018
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:
Industries desconnectades que justifiquin que tenen un
gestor de residus :

GRUP 2
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Industries que no tinguin gestor de residus

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

EXERCICI
2016-7
184,11¤
220,94¤
265,12¤
318,15¤

EXERCICI
2018
192.21 ¤
230,66 ¤
276,78 ¤
332,14 ¤

TARIFA
Base
Mòdul treballador

479,11 ¤
28,29 ¤

500,19 ¤
29,53 ¤

EXERCICI
2016-7

EXERCICI
2018

Fins a 100M2

184,11 ¤

192,21 ¤

Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

1,84¤/m2

1,92 ¤/m2

EXERCICI
2016-7

EXERCICI
2018

257,23 ¤

268,54 ¤

TARIFA

RÈGIM DEIXALLES COMERCIALS
GRUP 1
TIPUS D’ESTABLIMENT:
TARIFA
Roba i complement de la llar Comerç de distribució, (farmàcies, fotografies, etc.)
Llibreries , estancs i quiosc
Bancs, caixes i assegurances
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

TARIFA
Fins a 100M2
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Carnisseries
Elaboració de menjars per emportar

Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

2.2
Pa i pastisseria

2,57¤/m2

2,68 ¤/m2

184,11 ¤

192,21 ¤

EXERCICI
2016-7
308,67 ¤

EXERCICI
2018
322,25 ¤

GRUP 3
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Establiment amb Alt residu orgànic

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

EXERCICI
2018

184,11 ¤

192,21 ¤

1,84¤/m2

1,92 ¤/m2

EXERCICI
2016-7

EXERCICI
2018

TARIFA
Fins a 1000M2

334,39 ¤

349,10 ¤

Mes de 1000M2

401,27 ¤

418,92 ¤

TARIFA
Fins a 75M2

257,23 ¤

268,54 ¤

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

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

GRUP 6
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Bar i cafeteries

Excés de superfície:
Proporcional a la superfície
GRUP 7
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Restaurants

3,22 ¤/m2

EXERCICI
2016-7

GRUP 4
TIPUS D’ESTABLIMENT:
Venda de maquinaria

3,09¤/m2

2,57¤/m2

2,68 ¤/m2

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

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

EXERCICI
2016-7

EXERCICI
2018

184,11¤
220,94¤
265,12¤
318,15¤

192,21 ¤
230,66 ¤
276,78 ¤
332,15 ¤

EXERCICI
2016-7
257,23 ¤

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

TARIFA
Fins a 150M2
Excés de superfície:
Proporcional a la superfície

1,71¤/m2

1,78 ¤/m2
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GRUP 9
TIPUS D’ESTABLIMENT:

TARIFA

EXERCICI
2016-7
30,87¤
per plaça

EXERCICI
2018
32,22¤
per plaça

EXERCICI
2016-7
10,29¤
per plaça

EXERCICI
2018
10,74¤
per plaça

EXERCICI
2016-7
15,43¤
per plaça

EXERCICI
2018
16,11 ¤
per plaça

Allotjament Rurals

GRUP 10
TIPUS D’ESTABLIMENT:

TARIFA

Cases de Colònies

GRUP 11
TIPUS D’ESTABLIMENT:

TARIFA

Geriàtrics
Els residus sanitaris han d’estar desconnectats

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
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)

Taxa per informe/
inspecció
123,92 ¤
154,07 ¤
123,92 ¤
154,07 ¤
123,92 ¤
154,07 ¤
108,83 ¤
154,07 ¤
123,92 ¤
108,83 ¤
108,83 ¤
123,92 ¤
154,07 ¤
108,83 ¤
123,92 ¤
123,92 ¤
108,83 ¤
154,07 ¤
123,92 ¤
154,07 ¤
108,83 ¤
108,83 ¤
123,92 ¤
184,22 ¤
184,22 ¤
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Sales de màquines expenedores
Altres
Tatuatges i pírcings

108,83 ¤
137,85 ¤
135,85 ¤

Es proposa l’aprovació de una ordenança nova:

“Ordenança Fiscal nº 38

Reguladora de les subvencions com a mesures aplicables per al foment de la instal·lació
no obligatòria de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent de
fonts renovables.

Capítol 1
Disposicions generals, objecte i finalitat de l’Ordenança.
Article 1.1.- El fonament legal d’aquesta ordenança s’empara en el que disposen els articles 223 a 226 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
actualitzada pel 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, i els articles 118 a 135 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS).
2.- En compliment del mandat establert en l’article 124 del ROAS, aquesta Ordenança regula els aspectes següents:
a) L’objecte de la subvenció.
b) Els requisits que han de reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los.
c) El termini i la forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
d) Les garanties a favor dels interessos públics.
e) Els supòsits de revisió de les subvencions concedides.
f) La forma de la concessió de les subvencions i el termini per a l’atorgament.
Article 2
1.- Es objecte d’aquesta ordenança l’atorgament de subvencions pròpies per a incentivar el foment de la instal·lació no
obligatòria de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent de fonts renovables.
2.- Les subvencions consistiran en una atribució dinerària efectiva en la quantitat que s’especificarà.
Capítol II
De les subvencions i els seus beneficiaris
Article 3
1.- Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són revocables i reduïbles i no poden ser invocades com a precedent.
Article 4
1.- En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat.
Article 5
1.- Les subvencions que son objecte d’aquesta ordenança les concedeix l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per a la realització
de les següents activitats subvencionables:
• Inversions en la instal·lació no obligatòria de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent de
fonts renovables.
2.- Les subvencions consisteixen en l’atribució efectiva d’una quantitat determinada de diners que serà avaluada en funció
de les quotes de l’impost de béns immobles (IBI), l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO), sempre que no superin l’import de la inversió i de la forma següent:
a) 50% de l’import de la quota íntegra de l’IBI, durant 1 any a la finalització de les obres, d’aquelles finques en que es
realitzin obres d’instal·lacions no obligatòries, de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent
de fonts renovables.
b) 50% de l’import de la quota íntegra de l’IAE, durant 1 any a la finalització de les obres, d’aquelles finques en que es
realitzin obres d’instal·lacions no obligatòries, de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent
de fonts renovables.
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c) 50% de l’import de la quota íntegra de l’ICIO de les obres, d’aquelles finques en que es realitzin obres d’instal·lacions
no obligatòries, de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent de fonts renovables.
Article 6
1.- Podran ser beneficiàries de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, les persones físiques i jurídiques
que realitzin alguna o algunes de les activitats descrites en l’article 5.1.
Respecte a les actuacions compreses dins la lletra a de l’article 5.1, podran ser beneficiaris de les subvencions els propietaris,
i persones que gaudeixin d’un dret real d’ús i gaudí respectes de les edificacions domèstiques i industrials.
Article 7
Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els següents:
- L’acreditació fefaent de la personalitat si s’escau, de la representació.
- La justificació que l’activitat subvencionable s’adequa a aquesta ordenança.
Article 8
A) Són drets dels beneficiaris:
- Percebre la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts en les condicions fixades en l’acord de concessió,
sense perjudici de les facultats que l’Ajuntament es reserva per al fraccionament i/o ajornament del lliurament.
d) Són deures dels beneficiaris:
- Aplicar estrictament la subvenció a la finalitat objecte de l’ajut.
- Presentar la documentació justificativa que requereix l’Ajuntament.
- Justificar les despeses realitzades en un termini no superior als trenta dies a comptar de la data de finalització de
l’activitat subvencionada. L’obra serà examinada pel tècnic municipal.
- Facilitar la fiscalització del compliment de la finalitat objecte de la subvenció.
CAPITOL III
Procediment per a l’atorgament de subvencions
Article 9
Les sol·licituds de subvenció es presentaran al Registre General de la Corporació, juntament amb la sol·licitud de les
corresponents llicències d’obres i/o activitats.
La documentació que cal presentar a més de la que s’assenyala en l’article 7è., és la següent:
- Instància de sol·licitud.
- Memòria explicativa de l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció .
- Determinació del pressupost total de l’activitat i de la subvenció que se sol·licita.
Article 10
Si s’observessin deficiències en la documentació presentada o es considerés necessària l’aportació de documentació
complementària, es requerirà al sol·licitant perquè les esmeni o la presenti en un termini màxim de deu dies, i se l’advertirà
que, en cas contrari, es declararà la caducitat de la instància i l’arxiu de les actuacions sense cap altre tràmit.
Article 11.Rebuda la sol·licitud, aquesta serà informada pel Tècnic corresponent, segons l’activitat, i el regidor de l’Àrea afectada,
d’acord amb la distribució de matèries fixada en l’organigrama municipal. El Regidor elevarà la proposta que s’escaigui a la
Junta de Govern Local, un cop obtingut l’informe de disponibilitat pressupostària que inexcusablement haurà d’emetre la
intervenció de fons municipal.
Article 12.1.- El termini màxim per l’adopció de l’acord corresponent per la Comissió de Govern serà de tres mesos des de la data
d’entrada de la sol·licitud al Registre General de la Corporació.
2.- L’acord de concessió de la subvenció determinarà el moment de la seva percepció.
Determinació que seguirà les següents pautes:
- Les subvencions que constitueixen en un pagament únic, es lliuraran d’una sola vegada en el termini que s’estableixi a
l’acord de concessió.
- Les subvencions que mantenen la seva vigència durant un període de temps superior a un any es lliuraran per la quantitat
que correspongui a l’exercici corresponent, en el moment que l’Ajuntament acordi dins l’exercici.
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CAPITOL IV
Justificació i fiscalització
Article 13.1.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts podrà en qualsevol moment verificar l’adequació de l’activitat subvencionada a les
finalitats declarades pel beneficiari.
2.- L’incompliment manifest de les finalitats de l’activitat subvencionada a l’oposició injustificada del beneficiari a facilitar
l’activitat de control facultarà l’Ajuntament per a la revocació de l’ajut i per a l’exigència, si s’escau, des rescabalament de les
quantitats ingressades indegudament.
3.- L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en cas de revocació de subvencions, podrà utilitzar la via de constrenyiment o retenir
saldos a favor del beneficiari incomplidor per al rescabalament de subvenció revocada.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.
Es fa públic, tot fent avinent que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació
de la present resolució si bé es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.”
Sant Joan Les Fonts, 18 de desembre de 2017
Joan Espona i Agustín
Alcalde
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