MERITXELL VARGAS SARDÀ, secretària de l’Ajuntament de Celrà, comarca del
Gironès
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en data 15 de desembre de 2020, va prendre l’acord
que pres de l’esborrany de l’acta diu així:
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.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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,
les ordenances fiscals que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Han estat proposades les modificacions de les Ordenances
Ajuntament, per part de les diferents àrees municipals.

fiscals d’aquest

Atès que el procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen els
articles 15, 16 i 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, relatius a la
imposició, supressió i ordenació de tributs per les Corporacions Locals.
Vistos els informes emesos per la Secretària i per l’Interventor, de conformitat amb
el que assenyalen els articles 3.3.d).1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
que es regula el règim jurídic de los funcionaris d’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional, i els articles 179.2 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, en
relació amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, el Ple de la corporació aprova per unanimitat dels 13
membres que legalment el constitueixen (vots a favor GM CUP AMUNT: Daniel
Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel Jiménez Elvira,
Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram Aymerich
Besalú; GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell
Molar; GM PSC-CP: Alicia Hernandez Navarro i GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas
Roselló) el següent

ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que han de
regir a partir de la seva aprovació definitiva i amb efectes a l’1 de gener de 2022,
que tot seguit es detallen i figuren com a document annex núm. I del present acord:


Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles



Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques

Segon. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que han de
regir a partir de la seva aprovació definitiva, que tot seguit es detallen i figuren com
a document annex II del present acord:


Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius



Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les
instal·lacions municipals



Ordenança Fiscal reguladora
d’escola bressol

de la taxa per la prestació del servei



Ordenança Fiscal reguladora
d’escola de dansa

de la taxa per la prestació del servei

Tercer. Exposar al públic l’acord d’aprovació provisional, mitjançant un edicte que
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per un termini de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Quart. Establir que, que en cas de no haver-hi cap reclamació durant l'anterior
termini d’exposició, aquest acord provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat de
nou acord plenari, previ emissió de certificació acreditativa de dita circumstància per
la secretaria municipal i publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de
l’acord definitiu i text íntegre de la modificació.
No obstant això, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que cregui més convenient.
ANNEX I
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE
REGIR A PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA I AMB EFECTES A L’1
DE GENER DE 2022
Ordenança Fiscal núm. 2 : IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
1.- Modificar a l’apartat 2 de l’article 5, titulat “Beneficis fiscals de concessió
potestativa o de quantia variable”, a on diu “segell verd” ha de dir “etiqueta
energètica”
2.- Modificar a l’apartat 3 de l’article 5, titulat “beneficis fiscals de concessió
potestativa o de quantia variable”, amb el que tot seguit s’indica:
Passar del 25% al 30% de bonificació sobre la quota íntegra de l’impost pels
habitatges en què s’instal·lin sistemes d’energia solar fotovoltaica.
I modificar l’apartat c) quedant de la següent manera: c) Només s’aplicarà la
bonificació als 2 exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i no pot tenir
efectes retroactius.

Ordenança Fiscal núm. 4 : IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Afegir a l’apartat 1 de l’Annex de categories a tenir en compte per l’Impost sobre
Activitats Econòmiques el següent carrer:
1.- Zona 1 :

Margarida Xirgu de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim

ANNEX II
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE
REGIR A PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA
Ordenança Fiscal
ADMINISTRATIUS

núm.

11

:

TAXA

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Afegir un punt 9è a l’article 7, titulat “tarifa” amb el sentit següent:
9) Expedició d’informes, certificats o altres documents emesos per altres
organismes públics o privats – el seu cost real

Ordenança Fiscal núm. 17 : TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA DE LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Afegir noves tarifes de la sala de la Torre Desvern i d’una barbacoa dins l’apartat
d’”altres” al punt 1r de l’article 6, titulat “Quota tributària” amb el següent detall:

A) ÚS DE LES INSTAL·LACIONS /BÉNS
MUNICIPALS municipals

€/1a hora d'un dia
Sense
llum

Amb llum

€/h/dia per la 2a i
següents hores o
fracció
Sense
llum

Amb llum

Actes particulars sol·licitats per: 1.- empreses,
persones físiques o entitats no municipals (generin o
no benefici econòmic), i 2.- entitats municipals que
realitzin actes que si generin un benefici econòmic,
que es realitzi en els següents espais municipals:
ALTRES
Sala de la Torre Desvern (de dilluns a divendres)
Sala Torre Desvern (dissabtes, diumenges i festius
amb 1 barbacoa) :
Tot el dia
De 10 a 16h
De 16 a 22h
Ús d'1 barbacoa :
Per 1 àpat
Per 2 àpats

22,00

22,00

145,00 €
70,00 €
70,00 €

5,00 €
10,00 €

Només permès amb prèvia autorització del Departament competent de la Generalitat
de Catalunya (16 d’octubre al 14 de març) o prèvia comunicació de l’Ajuntament de
Celrà a la resta de l’any (15 de març al 15 d’octubre)
Ordenança Fiscal núm. 19 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
1.- Es modifiquen les tarifes de l’apartat 6.1 de l’article 6, titulat “Quota tributària”
en relació a la matrícula i quota del casalet quinzenal i casalet mensual, quedant de
següent manera:
Matrícula casalet
Quota casalet

40,00€
8,50€/dia (amb un mínim de 85€)

2.- Es modifica l’apartat 11.2 de l’article 8, titulat “Règim d’ingrés” amb el següent
redactat:
2.- Baixa a sol·licitud de la persona interessada: per cursar la baixa del servei
cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i lliurar-la a l’Escola Bressol o
realitzar un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà com a màxim l’últim
dia natural del mes i tindrà efectes a partir del mes següent.
Excepte per baixes efectuades abans de l’inici del curs escolar. En aquest
supòsit la sol·licitud de baixa s’haurà de lliurar a l’Escola Bressol o realitzar
un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà com a màxim el dia natural
anterior a l’inici del curs escolar en qüestió.
Ordenança Fiscal núm. 20 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
DE DANSA
Afegir noves tarifes al punt 1 de l’article 6, titulat “Quota Tributària” amb el següent
redactat:
Altres serveis:
Serveis de dansa a escoles de Primària o secundària 46,00€/h de classe
Sessions de reforç individual
50,00€/h
Serveis
per
assajos
de
la
Jove
Companyia
de
l’EMDC
125,00€/participant/curs

I, per què consti, lliuro el present certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Vist i Plau
DANIEL CORNELLÀ DETRELL

