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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES

Article 1. Fonament legal

A l'empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local, 39.1.b) del RDL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

sobre l’organització comarcal de Catalunya i 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel

que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la

taxa per a la realització d’activitats administratives, que es regirà per la present ordenança.

El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic aplicable

a la realització d’activitats administratives, d’acord amb allò previst en l’article 20.4 de la

LRHL.

Article 2. Fet imposable

Constitueix  el  fet  imposable  d’aquesta  taxa  la  realització  de  serveis  i  activitats

administratives desenvolupades amb motiu de la prestació d’assistència tècnica, tramitació

d’expedients, expedició de documentació administrativa, compulsa de documents, expedició

d’informes  i  altres  activitats  administratives,  en  els  termes  especificats  en  les  tarifes

contingudes a l’article 5 de la present Ordenança.

Article 3. Exempcions i bonificacions

Només s’aplicaran les exempcions i bonificacions establertes per Llei i les indicades a l’article

5 d’aquesta ordenança.

Article 4. Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuent les persones físiques i

jurídiques,  i  les  entitats  a  què  es  refereix  l’article  35.4  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de

desembre,  General  Tributària  (LGT)  que  sol·licitin,  provoquin  o  en  interès  de  les  quals

redundi la tramitació de l’expedient, document, o activitat que constitueix el fet imposable

de la taxa.

Article 5. Quota tributària



Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels expedients, documents o

activitats a realitzar, d’acord amb les següents tarifes

A) SERVEIS GENERALS

a) Certificat general no inclòs en cap dels epígrafs d’aquesta ordenança 18,00 €
b) Fotocòpies tamany DINA4, per unitat 0,20 €
c) Fotocòpies tamany DINA3, per unitat 0,30 €
d) Compulsa de documents, reproduïts en fotocòpia, per document a una

cara 1,00 €
e) Validació de poders 18,00 €
f) Per  la  realització  d’assistència  tècnica  (secretaria,  intervenció,

comptabilitat, assessorament,...), per hora 40,00 €

S’estableix l’exempció en el pagament de les taxes següents: 

a) L’obtenció  de  compulsa  de  fotocòpies  dels  documents  a  incorporar  a  expedients

tramitats pel Consell comarcal de l’Alt Empordà.  

b) Les primeres 20 fotocòpies, sempre que es tracti de documents a aportar a expedients

tramitats pel Consell o de consultes d’expedients.

B) SERVEIS TÈCNICS

Projectes de legalització d’instal·lacions elèctriques 
a) Inferiors a 13,85 kw de potència 850,00 €
b) Entre 13,85 i 20,78 kw 1.000,00 €
c) Entre 20,78 i 27,71 kw 1.150,00 €
d) Entre 27,71 i 43,64 kw 1.300,00 €
e) Més de 43,64 kw 1.500,00 €

Projectes de legalitzacions d’instal·lacions tèrmiques
a) Entre 70 i 100 kw de potència 1.250,00 €
b) Entre 100 i 150 kw 1.500,00 €
c) Mes de 150 kw 1.750,00 €

Projectes de legalitzacions d’activitats (comunicació i llicència)
a) Inferiors a 200 m2 1.000,00 €
b) Entre 200 i 300 m2 1.100,00 €
c) Entre 300 i 400 m2 1.200,00 €
d) Entre 400 i 500 m2 1.300,00 €
e) Més de 500 m2 1.500,00 €

Informes i inspeccions
a) Informes i actes d’inspecció, per unitat 26,00 €/hora (mínim 150,00 €)



b) Visites d’inspecció expedients d’activitats, obres o similars, per visita 100,00 €
c) Tramitació expedient i  visita d’obra verificació certificacions obres en

projectes inclosos al PERC
250,00 €

Servei d’actualització de plans d’adequació d’enllumenat exterior 
a) Municipis de menys de 500 habitants, quota anual 750,00 €
b) Municipis entre 500 i 1.000 habitants, quota anual 1.000,00 €
c) Municipis entre 1.000 i 2.000 habitants, quota anual 1.250,00 €
d) Municipis entre 2.000 i 6.000 habitants, quota anual 1.500,00 €
e) Municipis de més de 6.000 habitants, quota anual 2.000,00 €

Aquest servei  tindrà una bonificació  del  50% de la taxa per a aquells  municipis
adherits al Servei d'assessorament i suport a la gestió energètica municipal.

Certificacions energètiques d'edificis
a) Certificació energètica per a edifici existent 250,00 €

Assistència tècnica
a) Per la realització de projectes d’assistència tècnica (obres,  memòries

valorades,  direcció  d’obres,  topogràfics,  plànols  de  l'estat  actual
d'edificis, assessorament tècnic...), per hora

26,00 €

b) Plans d'autoprotecció per activitats incloses a l'annex 1.A del D 30/2015 2.160,00 €
c) Plans d'autoprotecció per activitats incloses a l'annex 1.B del D 30/2015 1.440,00 €

C) TURISME

a) Per la realització de projectes d’assistència tècnica i desenvolupament
turístic, per hora

26,00 €

D) CULTURA 

Serveis de cultura i patrimoni
a) Informes sobre consultes culturals, per informe 121,00 €
b) Informe sobre consultes culturals que requereixen documentació, per

informe 
166,00 €

c) Per la realització de projectes d’assistència tècnica (estudis, projectes,
informes d’actuacions arqueològiques,...), per hora

26,00 €

S’estableix una bonificació del 20% sobre les tarifes anteriors quan el peticionari del servei

sigui un Ajuntament o un ens públic.

E) JOVENTUT

Informes instal·lacions juvenils
a) Informe tècnic adequacions instal·lacions juvenils, per informe 90,00 €

F) SERVEIS DE BENESTAR

Projectes d'assistència tècnica



a) Per elaboració  d'informes tècnics,  estudis,  projectes,  dinamització  de
processos, per hora 

26,00 €

G) MEDI AMBIENT

Servei d'adopció i retorn d'animals
Adopció d'un gat/a (entrega amb xip i esterilitzat) 121,00 €
Adopció d’una gata (entrega amb xip i esterilitzat) 121,00 €
Adopció d'un gos (entrega amb xip i esterilitzat) 157,30 €
Adopció d'una gossa (entrega amb xip i esterilitzada) 242,00 €
Retorn d'un animal sense xip al propietari (entrega amb xip) 85,00 €
Retorn d'un animal amb xip al propietari 66,55 €
Taxa manteniment animal (diària) per retorn animal al propietari... 2,42 €
Acollida de gossos per autoritats i serveis socials (màx 21 dies) 121,00 €
Treballs tècnics relacionats amb serveis de protecció d’animals 26,00 €/hora

Article 6. Gestió i recaptació

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat que constitueix el fet

imposable, que no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

En els casos de serveis continuats el pagament es realitzarà mitjançant llistes de cobrament

a  satisfer mitjançant domiciliació bancària amb la periodicitat indicada.

Una vegada nascuda l’obligació de contribuir,  no l’afectarà de cap manera la renúncia o

desistiment del sol·licitant desprès que s’hagi realitzat l’activitat administrativa. En qualsevol

cas, si el desistiment es formulés abans de la finalització del tràmit administratiu, les quotes

es reduiran en un 50% de les quanties establertes.

Article 7. Aprovació i vigència

Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2021

i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Disposició final

En tot allò que no estigui especialment previst en ordenança, s’aplicaran la LRHL, la LGT, les

normes  reguladores  de  les  taxes,  així  com  les  disposicions  que  les  desenvolupin  i

complementin.



ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ

D’INSTAL·LACIONS COMARCALS

Article 1. Fonament legal 

A l'empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la taxa per la prestació

de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions comarcals. 

El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic aplicable

a la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions de competència comarcal, a aplicar en

aquest municipi, d’acord amb allò previst en els articles 20 a 27 de la LRHL. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix  el  fet  imposable  d’aquesta  taxa  la  prestació  de  serveis  que  requereixi  la

utilització  d’instal·lacions  comarcals,  en  les  modalitats  previstes  en  l’article  5  d’aquesta

ordenança.

Article 3. Exempcions 

S’aplicaran les  exempcions  i  bonificacions  establertes  per  Llei,  les  indicades a l’article  5

d’aquesta  ordenança  i  amb  independència  de  l’obligació  de  sol·licitar  la  llicència

corresponent, gaudiran d’exempció les derivades de les utilitzacions següents. : 

a) Les que tinguin per finalitat la realització d’activitats per a la promoció de la comarca i

d’interès comarcal, sempre que no tinguin finalitat lucrativa.

b) Les autoritzades als partits polítics en període electoral.

Article 4. Subjectes passius 

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les

entitats  a què es refereix l’article  35.4 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, General

Tributària (en endavant LGT), que sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per la

prestació dels serveis esmentats en l’article 5 d’aquesta ordenança.



Article 5. Quotes tributàries 

Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels serveis a realitzar, d’acord

amb les següents tarifes: 

Per la utilització privativa de les instal·lacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà situades

al carrer Nou, 48 de Figueres

Sala de plens

a) Per hora dins l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres)

50,00 €/hora

b) Per hora fora de l’horari d’atenció al públic 65,00 €/hora

Jardí

a) Per hora dins l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres)

50,00 €/hora

b) Per hora fora de l’horari d’atenció al públic 65,00 €/hora

Per tal de garantir l’estat de les instal·lacions, en ambdós espais s’haurà de dipositar una

fiança de 250,00€ que es retornarà una vegada efectuades les comprovacions oportunes.

Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, no estan obligats al

pagament d’aquesta taxa: 

a) Els realitzats amb motiu d’activitats organitzades per entitats sense afany de lucre.

b)  Les  ocupacions  derivades  d’activitats  organitzades  per  entitats,  ja  siguin  públiques  o

privades, que hagin rebut una subvenció comarcal per al desenvolupament d’un projecte o

activitat en el que s’acrediti la necessitat d’utilitzar el domini públic. 

c) L’ocupació de l’espai que tingui per finalitat la realització d’activitats per a la promoció de

la  comarca  i  d’interès  comarcal,  sempre  que  no  tinguin  finalitat  lucrativa,  quan  així  ho

determini la llicència atorgada.

d) Les administracions públiques i organismes i societats depenents.

Article 6. Gestió i recaptació 



Les taxes es refereixen a la prestació dels serveis mitjançant la utilització de les instal·lacions

comarcals en els termes i condicions establerts en el reglament d’utilització de les mateixes i

per la durada determinada en la corresponent llicència prèvia. 

Les  tarifes  anteriors  s’entenen  exclusivament  a  la  prestació  del  serveis  indicats  amb

utilització  de  l’equipament  tècnic  disponible  a  cada  instal·lació,  sempre  que  resulti

imprescindible per a la realització de l’activitat. Qualsevol altra despesa que es pugui generar

anirà a càrrec de l’usuari. 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de manera que quan es presenti la sol·licitud per

a gaudir de la instal·lació comarcal el Consell lliurarà a l’interessat el document cobratori

perquè pugui realitzar el pagament en els llocs i terminis convinguts. No es tramitarà cap

sol·licitud fins que s’hagi acreditat aquest requisit. Si una vegada verificada l’autoliquidació

resultés incorrecta la determinació del deute, es practicarà la corresponent liquidació, exigint

o retornant, si s’escau, la quantitat procedent. 

Quan  no s’autoritzi  la  utilització  o  aquesta  no fos  possible  per  causes  no imputables  a

l’obligat  al  pagament  de  la  taxa,  o  per  força  major,  procedirà  la  devolució  de  l’import

satisfet. 

Article 7. Aprovació i vigència 

Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2021

i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 

Disposició final 

En tot allò que no estigui especialment previst en ordenança, s’aplicaran les normes que

regulin aquest tribut, l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció tributària,  i  la

LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin. 
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