
EDICTE 
Sobre l’aprovació definitiva de l’establiment i/o modificació de les ordenances fiscals

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 17 de març de 2015, va acordar 
aprovar provisionalment l’establiment i/o modificació de les ordenances fiscals que 
seguidament es relacionen. Sotmeses a exposició pública no s’han presentat 
reclamacions ni al·legacions en relació a les mateixes, motiu pel qual han esdevingut 
definitivament aprovades, sense necessitat de nou acord.

D’acord amb els articles 17 i 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, l’establiment i  
modificació de les ordenances queda definitivament aprovada amb el redactat que 
consta a l’annex.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci, de conformitat amb 
el que disposa l’art. 171.1 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.

Santa Coloma de Farners, 29 de maig de 2015

Salvador Balliu Torroella
President

ANNEX 1- ORDENANCES FISCALS MODIFICADES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I 
ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES 

1.Es modifica l’article 1 , fet imposable, que queda redactat de la següent forma:

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva 
estableix la taxa per a l'expedició documents i activitats jurídic administratives.

Constitueix el fet imposable la realització de l'activitat administrativa comarcal amb motiu de la 
tramitació i l’expedició de documents a instància de particulars, entitats o ajuntaments de la 
comarca.

2.Es modifica l’article 4 , quantia, que queda redactat de la següent forma:
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Article 4. Quantia

Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es comptarà el 
nombre de fotocòpies per cara impresa:

Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies 0,20 €/u
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,44 €/u
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies 0,12 €/u
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,39 €/u
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,39 €/u
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,67 €/u
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,26 €/u
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,59 €/u

Per a l'expedició de còpies de plànols:

Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 6,43 €
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 6,84 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:

Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Tributària 5,01 €
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió 
Cadastral 11,80 €

Per compulsa de documents

Fins a 2 documents 3,66 €
A partir del 3r document 0,91 €
Compulsa DNI 2,43 €

Gestió, impressió i enviament per correu certificat de 
notificació 2,75 €

Bonificacions

S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud del 
particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de la Selva.

3.S’incorpora l’article 5, meritació i pagament.

Article 5. Meritació i pagament
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Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el 
Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs 
prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament els establerts a l’article 62.2. 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la 
corresponent liquidació.

4.Es modifica la disposició final, aprovació i entrada en vigor, que queda redactada de la 
següent forma:

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

Aquests ordenança ha estat modificada per acord provisional del Ple de la corporació de data 
17 de març de 2015 i regirà a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva al BOP i 
continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-09: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ 
CADASTRAL, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ PER PART DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

1. Es modifica l’article 4 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:

Article 4  Quota tributària

4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral

En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de col·laboració entre la 
Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, així com altres tasques de 
col·laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar 
les quantitats o percentatges següents:

Tramitació d'expedients

   - Atenció al públic

   - Omplir formularis

   - Fulls de gravació

   - Generació de la cinta FIN

44,44 EUR/expedient

6,35 EUR/unitat en excés

Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1 21,13 EUR/CU-1
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Part variable

- En cas que s’emeti una liquidació d’ingrés directe 
el percentatge s’aplicarà sobre l’import total, que 
inclou tots els exercicis no prescrits

- En cas que no hi hagi liquidació, es tindrà en 
compte l’import complementari corresponent a la 
incorporació al padró fiscal

- En cas d'increment negatiu no s’aplicarà cap 
percentatge

0€

b) Per la realització de treballs addicionals

Treballs de camp per detectar incidències

   - Treball de camp

   - Fotografies digitalitzades de les finques

   - Revisió de la cinta FIN98

   

Menys de 2.500 unitats urbanes

1,21 EUR/unitat urbana

Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes

1,00 EUR/unitat urbana

Més de 5.000 unitats urbanes

0,63 EUR/unitat urbana

Resolució de recursos 15,85 EUR/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit
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Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a 
la base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla: 

a) Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3,17 EUR.

b) Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51 
EUR.

c) Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51 
EUR.

d) Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al·legacions o cada proposta de 
resolució d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que s’hagin 
tramès per correu certificat amb acusament de recepció, 25,35 EUR.

e) Per la gestió de cobrament a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i 
conductors amb domicili fora d’Espanya, es cobrarà un 2% sobre l’ingressat a 
l’ajuntament, més l’import que caldrà abonar a la FEMP per el conveni d’adhesió, que 
és d’un 43% sobre l’import ingressat + IVA.

En cas de cobrament de l’import de la multa abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de 
satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop 
s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris 
esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la multa s’ha de satisfer la 
mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta 
d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent.

4.3 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment 
sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de trànsit

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a 
la base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es detalla:

a) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi 
hagut ni al·legacions ni recursos de reposició, 71,84 EUR.

b) Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o  
recursos de reposició contestats, 99,30 EUR.

c) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi hagut ni 
al·legacions ni recursos de reposició, 109,87 EUR.

d) Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR amb al·legacions i/o  recursos 
de reposició contestats, 153,18 EUR.

En cas de cobrament de l’import de la sanció abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de 
satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop 
s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris 
esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la sanció s’ha de satisfer la 
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mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta 
d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent.

4.4 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de comprovació limitada i inspecció 
tributària

4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de comprovació 
limitada

En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per raó d’una 
delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests procediments (a més de la 
recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar), com per raó d’una delegació 
de competències de gestió tributària i recaptació més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat 
d’aplicar el 10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació 
de cap percentatge addicional en cas de recaptació en període voluntari.

En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de 
recaptació d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a 
conseqüència de declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de comprovació 
limitada que les hagi motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1 d’aquesta Ordenança 
(gestió tributària i recaptació voluntària), si es recapta el deute en període voluntari.

4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària

En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la recaptació 
voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar 
el percentatge del 10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense 
l’aplicació de cap percentatge addicional per raó de la recaptació en període voluntari.

Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) com en 
el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun Ajuntament opta 
per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer una delegació de les 
competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a aquest supòsit. D’altra banda, 
un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per impagament en període voluntari, i sense 
perjudici de l’aplicació dels percentatges anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament 
del deute el Consell Comarcal de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de 
recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per 
l’Ajuntament corresponent.

4.4.3 Altres serveis relacionats amb la inspecció tributària

En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents:

a) Quan els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal de la Selva 
treballs puntuals relacionats amb la comprovació de tributs o altres ingressos de dret 
públic (comparació de bases de dades en relació amb ingressos no gestionats pel 
Consell Comarcal de la Selva, tasques de suport en l’atenció al públic pel que fa a 
aquests ingressos, etc.), la quantia de la taxa serà de 24 EUR/hora pel suport del 
personal administratiu adscrit a les àrees de Gestió Tributària o Gestió Cadastral.
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b) Per la realització de treballs de camp relacionats amb els guals: 8,45 EUR per gual.”

4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió tributària,  
recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de dret públic

4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic que 
no són objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i sempre que s’hagi 
delegat com a mínim la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE, s’aplicarà a l’import principal de 
les quantitats recaptades i, en el seu cas, al recàrrec per extemporaneïtat i a l’interès de 
demora per extemporaneïtat recaptats, el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre 
següent, segons el càrrec en voluntària de l’exercici anterior i de l’existència d’una oficina 
auxiliar en el municipi, o segons els dies d’atenció al públic en dependències municipals:  

Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar i amb atenció al públic a les 
dependències municipals fins un màxim de 10 dies l’any

2,00%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les dependències municipals un 
dia a la setmana

2,30%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb atenció al públic a les dependències municipals 
més de 4 dies a la setmana

2,50%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi 2,80%

Càrrecs superiors a 6.000.000 EUR, en cada supòsit, s’aplicarà una reducció de -0,20

Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació voluntària d’un 
ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a l’Ajuntament suport 
administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells aspectes de gestió tributària 
(confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés 
directe, concessió i denegació de bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els 
actes anteriors i d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i 
assistència) que siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o 
encarrega formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà 
cap taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en 
període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional.

Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de 
càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a 
aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec faci que l’ajuntament se 
situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la 
tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec que ha 
motivat el salt de tram.

4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o 
percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu:

a) Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat del 
recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a la 
meitat del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de demora 
del període executiu.
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b) Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat del 
recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a dues 
terceres parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de 
demora del període executiu.

4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria integral 
(recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic

4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per aquestes 
entitats (entitats urbanístiques col·laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import principal de les 
quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent:  

Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi 3,00%

Càrrecs superiors a 6.000.000 EUR, en cada supòsit, s’aplicarà una reducció de -0,20

Si l’entitat en qüestió sol·licita al Servei de Gestió Tributària que col·labori en el manteniment 
del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe o una proposta de 
resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió d’aquests ingressos, no 
es meritarà cap taxa addicional.

Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de 
càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a 
aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de quotes faci que 
l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, 
s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec 
que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en què finalitzin els càrrecs del concepte de 
quotes en qüestió. 

4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar la quantitat 
equivalent a la totalitat dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.

4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres ingressos 
de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE)

Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents sobre 
els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 20% de l’import principal, a 
la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del període executiu. En aquests casos, 
només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el municipi si el càrrec anual en període 
executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR.

4.8. Altres

D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden establir 
supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, segons l’import i altres 
circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els quals s’han efectuat delegacions 
de competències o encàrrecs de gestió. En aquest sentit, els caps d’àrea corresponents 
efectuaran una proposta que haurà de ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i 
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pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan col·legiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o 
encàrrecs de gestió.

En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les costes 
derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin repercutit a la 
persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes també hauran de ser 
satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un ens creditor (ajuntament o entitat 
urbanística), si els procediments de subhasta i posterior venda directa han finalitzat sense 
ofertes suficients, cas en què les taxes a satisfer per part d’aquests ens –si accepten les 
adjudicacions proposades- són les mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període 
executiu. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  P-10: PREU PÚBLIC PER EL TRANSPORT ADAPTAT 

1. Es modifica l’article 4, quantia, que queda redactat de la següent manera:

Preu pels Ajuntaments:

Els ajuntaments pagaran per cada usuari del seu municipi en funció del número de trajectes 
que facin i la distància en kilòmetres d’aquests. El preu és de 9,38€ per kilòmetre per trajecte, 
amb una bonificació del 20% en cas de no utilitzar cadira de rodes. En aquest cas el preu és de 
7,50€ per kilòmetre per trajecte.

Preu per als usuaris: 

Els usuaris abonaran el preu públic que resulti de l’aplicació de les següents quotes:

a) Quota fixa per ruta:

RUTA 1 (MIFAS) : 4 euros/ per dia de servei
RUTA 2 (ELS ROURES -Sant Gregori) : 5,5 euros/ per dia de servei
RUTA 3 (OXALIS): 4,6 euros/ per dia de servei

b) Quota variable per Quilòmetre: 0,07 euros/Km

Els quilòmetres es calcularan en funció de la parada on es reculli l’usuari i el seu destí final. 
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