Ajuntament
de Canovelles
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I PER LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU O ECONÒMIC
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i per la realització
d'activitats de caràcter administratiu o econòmic que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació efectiva de serveis i la
realització d'activitats de caràcter administratiu o econòmic les quals
s'especifiquen en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança, quan
es doni qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Que no siguin de recepció voluntària per a l’administrat.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que solꞏlicitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització
d’activitats en les instalꞏlacions públiques.
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
1. Estaran exempts els processos selectius adreçats a la cobertura interina per
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substitució de personal amb reserva de lloc de treball que causi baixa per malaltia
comuna o accidents, per a la creació d’una bossa de treball i per activitats
temporals d’estiu.
2. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària:
 Els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap
prestació econòmica o que percebent-la aquesta no sigui superior al salari
mínim interprofessional aprovat.
 Els subjectes passius que acreditin una discapacitat igual o superior al
33%.
3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària:
 Als subjectes passius membres de famílies nombroses de categoria
especial.
4. Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota tributària:
 Als subjectes passius membres de famílies monoparentals* i de famílies
nombroses de categoria general.
El gaudi de les bonificacions exigeix la justificació documental prèvia acreditativa
de la situació.
* Aquestes bonificacions per a famílies monoparentals serà efectiva a partir del moment que restin
acreditades d’acord amb el procediment i requisits que s’han d’establir per reglament.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent:
a) Per la tramitació de les proves selectives:
Proves selectives
Grup A o equivalent
Grup B o equivalent
Grup C o equivalent
Grup D o equivalent
Grup E o equivalent

Quota
23,04
20,81
13,92
11,58
6,90

b) Per la tramitació de plaques i distintius:
Plaques i distintius
Guals

Quota
13,36
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Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita quan es presenti la solꞏlicitud que iniciï l’actuació o
l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el
pagament corresponent.
2. Quan l’actuació municipal es realitzi d’ofici o sense solꞏlicitud prèvia de
l’interessat però que redundi en benefici seu, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que originin aquesta actuació.
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 solꞏlicitud 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 solꞏlicitud 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.
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Disposició final
Aquesta Ordenança ha estat modificada i aprovada provisionalment pel ple en
sessió extraordinària celebrada a Canovelles, el 19 d’octubre de 2017,
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2018 i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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