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• Del dia 1 de maig de 2006 al dia 31 de juliol de 2006
Padró fiscal de la taxa de clavegueram, de l’exercici de 2006
• Del dia 1 de novembre de 2006 al dia 31 de gener de 2007
Padró fiscal de la taxa de conservació del cementiri, de l’exercici
de 2006
• Trimestralment durant l’any 2006 (de l’1 d’abril de 2006 a 1 de
juny 2006 1r trimestre; de l’1 de juliol de 2006 a 1 de setembre
de 2006 2n trimestre; de l’1 d’octubre de 2006 a 1 de desembre
de 2006 3r trimestre i de l’1 de gener de 2007 a 1 de març de
2007 4t trimestre)
Padró fiscal de l’aigua de l’exercici de 2006
• Trimestralment durant l’any 2006 (de l’1 d’abril de 2006 a 1 de
juny 2006 1r trimestre; de l’1 de juliol de 2006 a 1 de setembre
de 2006, 2n trimestre; de l’1 d’octubre de 2006 a 1 de desembre
de 2006, 3r trimestre i de l’1 de gener de 2007 a 1 de març de
2007 4t trimestre).
Padró fiscal de l’impost de recollida d’escombraries de l’exercici
de 2006
Segon. Exposar al públic els padrons cobratoris, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies a partir de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, perquè
qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions
que cregui adients, i de no presentar-se’n restarà aprovat
definitivament.
Tercer. El pagament es realitzarà per domiciliació bancària o
ingrés en el compte número 0200476207 entitat 2100 oficina
0004 DC 45. Transcorregut el període de voluntària es procedirà
al cobrament de les quantitats no satisfetes, per la via del
constrenyiment.
Els Torms, 19 de desembre de 2005
L’alcalde, Joan Masip Guiu
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d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats
municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part
qualsevol documentació administrativa que el particular hagi
provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi
existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al
compliment d’obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta
taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe
i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d’activitats
de competència municipal i a la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que
estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest
Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària
que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals redundi la
tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària i a
l’ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos
a la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació
del deute.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que
s’assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients
que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
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EUROS

EL Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, del dia 20
d’octubre de 2005, aprovà inicialment la imposició de
l’ordenança número 14, reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius.
Aquest acord provisional, l’ordenança fiscal número 14 i els
expedients han estat exposats al públic durant el termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la
Província número 149 de l’1 de novembre de 2005 i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per què els interessats els
examinessin i hi poguessin presentar reclamacions. Atès que no
ha estat presentada cap reclamació, aquests acords han estat
elevats a definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Reial decret
legislatiu 2/04 de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, es publica el text íntegre de l’ordenança
definitivament aprovada.

1. Fotocòpies DIN a 4 ...........................................................0,08
2. Fotocòpies DIN a 3 ............................................................0,20
4. Fotocòpies color DIN a 4 ........................................................1
5. Fotocòpies color DIN a 3 ...................................................1,50
6. Servei de fax rebut o emès/preu per full.................................1
8. Idem amb altres òrgans ......................................................0,50
9. Per còpia de plànol zona urbana a color .................................2
10. Per còpia de tot el text normatiu .........................................20
11. Per còpia de la normativa urbanística en CD......................15
12. Plec de clàusules per pendre part en les licitacions ..............5
13. Certificat d’aprofitament urbanístic:
- Sobre sòl urbà ...........................................................................5
- Sobre UA o SAU desenvolupat .............................................10
- Sobre SAU no desenvolupat....................................................5
14. Tramitació de projectes de reparcel·lació,
expedient d’aprovació de bases i estatuts
de les juntes de compensació ..................................................100
15. Acta de replanteig, alineacion o rasants
feta per topografia .........................aplicació de la factura externa
16. Llicència de 1a ocupació .....0,10% de la base imposable del
ICIO.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada
instància, del document o expedient de què es tracti, des que
s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors
s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin
amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que
motivin l’acreditament.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï

ANUNCI

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

Taxa per expedició de documents administratius
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març (TRHL), i la disposició addicional
de la Llei 10/01, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol,
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents
administratius i per la utilització de documentació municipal, que
es regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a
instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
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l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense
que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2,
l’acreditament es produeix quan s’esdevinguin les
circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan
aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que
redundi en benefici seu.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el
procediment del segell municipal adherit a l’escrit de sol·licitud
o de tramitació del document o l’expedient. El segell pot ésser
substituït per la impressió mecànica de la taxa.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria municipal.
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, que no arribin degudament
reintegrats, s’admetran provisionalment però no es podran cursar
si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes
corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, si no
ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà
arxivada.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en
relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i
l’ordenança general.
Disposició Addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què
es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris
de què porten causa.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2005, i que
ha quedat definitivament aprovada en data 15 de desembre de
2005, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
La Torre de Capdella, 6 de Febrer de 2006
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil
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EL Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, del dia 17 de
novembre de 2005, aprovà inicialment la implantació de
l’ordenança fiscal número 15, reguladora de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Aquest acord provisional, l’ordenança fiscal número 15 i
l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província número 170, del 13 de desembre de 2005, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per què els interessats els
examinessin i hi poguessin presentar reclamacions. Atès que no
ha estat presentada cap reclamació, aquests acords han estat
elevats a definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de
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les hisendes locals, es publica el text íntegre de l’ordenança
definitivament aprovada.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Article 1. Fet imposable
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual
el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys
de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles
de característiques especials, i que es manifesti a conseqüència
de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi,
limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic mortis causa
b) Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït
c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució
forçosa
d) Expropiació forçosa
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin
la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre béns
immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor
que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat
impost sobre béns immobles, amb independència que es
contemplin o no com a tals en el cadastre o en el padró
b) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la
societat conjugal, les adquisicions que al seu favor i en pagament
d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges
en pagament dels seus havers comuns
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor
dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en
els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin
sigui el règim econòmic matrimonial
4. No estarà subjecte a l’impost en les transmissions de terrenys
de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti
aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a
excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu
l’article 94 del Reial decret legislatiu 4/04, de 5 març pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’impost sobre societats sempre
que no es trobi integrats en una branca d’activitat.
5. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de
terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència
de les operacions relatives als processos d’adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin
a les normes de la Llei 10/90, de 15 d’octubre, de l’esport i el
Reial decret 1251/99, de 16 de juliol, sobre societats anònimes
esportives.
6. En la posterior transmissió dels terrenys s’entendrà que el
nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest
l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la
transmissió de les operacions citades en els apartats 3.b), 3.c), 4
i 5.
Article 2. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a
títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a que es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi
el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret
real de què es tracti
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a
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