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Llançà, 6 de novembre de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
 

 
Sr. Guillem Cusí Batlle, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya - AM de l'Ajuntament de Llançà, i amb domicili a efectes de 
notificació al carrer Gardissó 17 àtic B, i com millor procedeixi en dret, exposa 
el següent: 
 
Que, amb el present escrit, efectuem al·legacions contra l'aprovació de les 
Ordenances Fiscals i l’Impost de Bens Immobles de l'Ajuntament de Llançà per 
a l'exercici 2019, aprovat provisionalment pel Ple municipal de la Corporació 
Local a la sessió ordinària de ple del 8 d’octubre de 2018, i publicat 
posteriorment al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
 
 

EXPOSICIÓ D’AL·LEGACIONS 

 

 

AL·LEGACIÓ PRIMERA  

1. IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 

 
1.1  Esmena sobre el reglament de pisos buits  
 
En la sessió plenària ordinària de data 11 de desembre de 2017, en el 
punt (3)  Aprovació definitiva de la modificació d’Ordenances Fiscals per 
al 2018 es va acordar: 
 
“Segon.- ESTIMAR l’al·legació presentada per ERC en relació a la 
redacció i desenvolupament d’un reglament de pisos buits per tal de 
poder aplicar un recàrrec del 50% als habitatges permanentment 
desocupats.” 
 
 
Desenvolupar i aplicar el reglament de pisos buits per gravar amb un  
recàrrec del 50% als habitatges permanentment desocupats.  
 
 
 
 
 
 
 



1.2.1 Bonificació a les famílies monoparentals 
 
Els subjectes passius que conforme a la normativa vigent tinguin la 
condició de titulars de família monoparental a la data que meriti l’impost, 
tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost, 
sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi la vivenda habitual de 
la família i quan els ingressos familiars imputats a l’última declaració 
d’IRPF siguin inferiors a 24.000 €. 

 
S’entén per vivenda habitual aquella que figura com a domicili del 
subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. 

 
S’entenen com a ingressos familiars la suma de la base imposable 
general i especial en l’IRPF. 

 
Per gaudir de la bonificació s’haurà de presentar davant la hisenda 
municipal la següent documentació:  

 
a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la 
data de meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns 
immobles, és a dir, a 1 de gener de 2019. 
b) Certificat d’empadronament o document que acrediti que tots els 
membres de la família que consten en el títol de família nombrosa, estan 
empadronats en el domicili familiar. 
c) Document que acrediti que els ingressos familiars en l’última 
declaració d’IRPF no excedeixen dels límits indicats anteriorment. 

 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter rogat, es sol·licitarà a cada 
exercici fins abans del darrer dia del període de pagament voluntari. 
 
 
 
1.2.2. Esmena bonificació segons renda  
 
Es bonificarà fins el 75% de la quota de l'impost a persones amb pocs 
recursos, considerant incloses dins d'aquest col·lectiu els subjectes 
passius els rendiments dels quals més els de les persones que conviuen 
amb ells no sigui superior al Salari mínim interprofessional (SMI), bé que 
la quantitat per càpita corresponent a cadascun dels que conviuen a 
l'habitatge no superi la meitat de l'SMI o que només un dels membres de 
la unitat familiar percebi la Renda Garantida de Ciutadania, prestació 
social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les 
persones i unitats familiars. El seu atorgament estarà subjecte als 
requisits següents:  
 
 
 
 
 
 



Caldrà acreditar:  
 
1. Situació laboral del/la sol·licitant.  
2. Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant.  
3. Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que, per tots els 

conceptes, percebin el/la sol·licitant i els qui hi conviuen.  
4. Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar 

no posseeixin cap altre immoble.  
5. Que tots els qui conviuen a la casa estiguin empadronats a Llançà. 
 
Si aquests requisits no poden ser acreditats pels organismes 
competents, s'acreditaran mitjançant una declaració jurada de la persona 
interessada. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter rogat, es sol·licitarà a cada 
exercici fins abans del darrer dia del període de pagament voluntari. 
 
 
 
1.2.3.  Creació de subvenció  
 
Creació de bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre 
l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili 
habitual, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental 
o persones amb pocs recursos, per a l’exercici 2019, del 50% i 75% 
respectivament.  
 
1. Les subvencions a les que han de fer referència aquestes bases 

tindran caràcter voluntari i eventual, seran lliurament revocables en 
tot moment, no generaran cap dret a l’obtenció de subvencions en 
anys posteriors i no es podran al·legar com a precedent, així com 
tindran caràcter no devolutiu. 
 

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
aquestes bases serà el de concurrència pública no competitiva. 

 
3. A aquests efectes i, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la 

Llei general de subvencions i, atesa la naturalesa d’aquesta, 
s’excepcionarà a les persones perceptores l’obligació continguda a 
l’article 189.2 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. 

 
 
 
1.3. Modificació del tipus de gravamen 
 
Disminuir el tipus de gravamen del 0,635 % previst inicialment al 0,62 % 
quan es tracti de béns urbans i mantenir tal com s’ha previst inicialement 
el tipus del 0’36 % quan es tracti de béns rústics. 
 



 
AL·LEGACIÓ SEGONA 
 
2 TAXA PER RECOLLIDA D´ESCOMBRARIES 

 
2.1.  Introduir un quart supòsit en l’ordenança 4.7 per a la recollida 
d’escombraries que contempli la recollida i tractament de la fracció 
orgànica.  
 
IV) TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA 
I TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA.   
 
Consideran dos fets impossables diferenciats entre particulars i 
comercials i/o industrials.  

 
 
 
AL·LEGACIÓ TERCERA 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
ORDENANÇA FISCAL Núm. 2.2.  
 
3 Bonificacions 

 
C) S’estableix una bonificació del 50% en la quota de l’impost pels vehicles 
tipus turisme híbrids, així com els que utilitzen biogàs, gas natural, gas 
comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals  amb emissions de 
fins a 100gr/km de CO2.  
 
C.2) S’estableix una bonificació del 75% en la quota de l’impost pels vehicles 
tipus turisme elèctrics.  
 
 
 
AL·LEGACIÓ CUARTA 
 
 
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.5. 
 
ARTICLE 5. TARIFES 
 
 
 
 
 
 
 

http://llanca.cat/wp-content/uploads/2018/06/EDicte-BOP-21-2-18-Ord-Fiscal_4.5.pdf
http://llanca.cat/wp-content/uploads/2018/06/EDicte-BOP-21-2-18-Ord-Fiscal_4.5.pdf


a) Immobilització vehicles 
 

TIPUS Import 

Bicicletes, Ciclomotors, Motocicletes i Tricicles 27,00 € 

Turismes i autotaxis 52,00 € 

Furgonetes fins a 3.500 Kg, caravanes, autocaravanes, 
remolcs lleugers i similars 

65,00 € 

Camions de més de 3.500 Kg de PMA i remolcs de més de 
5 metres.  

150,00 € 

 
b) Retirada vehicles amb grua amb ingrés dipòsit 

 

TIPUS Import 
laborables 

Import 
nocturns i 

festius 

Bicicletes, Ciclomotors, Motocicletes i Tricicles 27,00 € 35,00 € 

Turismes i autotaxis 61,00 € 81,00 € 

Furgonetes fins a 3.500 Kg, caravanes, 
autocaravanes, remolcs lleugers i similars 

130,00 € 155,00 € 

Camions de més de 3.500 Kg de PMA i 
remolcs de més de 5 metres.  

301,00 € 351,00 € 

 
c) Enganxada i desenganxada sense desplaçament vehicle 

 

TIPUS Import 
laborables 

Import 
nocturns i 

festius 

Bicicletes, Ciclomotors, Motocicletes i Tricicles 18,00 € 24,00 € 

Turismes i autotaxis 52,00 € 71,00 € 

Furgonetes fins a 3.500 Kg, caravanes, 
autocaravanes, remolcs lleugers i similars 

71,00 € 93,00 € 

Camions de més de 3.500 Kg de PMA i 
remolcs de més de 5 metres.  

150,00 € 250,00 € 

 
d) Utilització dipòsit de vehicles (A partir de les 24 hores de l’ingrés en el 

dipòsit) (€/dia o fracció) 
 

TIPUS Import 

Bicicletes 1,10 € 

Ciclomotors, Motocicletes i Tricicles 6,50 € 

Turismes i autotaxis 14,50 € 

Furgonetes fins a 3.500 Kg, caravanes, autocaravanes, 
remolcs lleugers i similars 

21,00 € 

Camions de més de 3.500 Kg de PMA i remolcs de més de 
5 metres.  

29,00 € 

 
 

 
 



AL·LEGACIÓ CINQUENA 
 
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.11. 
 
Esmenar en la totalitat o crear una nova ordenança “REGULADORA DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES, VETLLADORS, MERCADERIES I 
MOBILIARI URBÀ A LA VIA PÚBLICA”. L’objecte de la present ordenança és 
establir els criteris, elements i ornaments dels efectes amb què els particulars 
poden ocupar els espais de domini públic municipals i els requisits per a la 
concessió de d’oportuna autorització, tenint en compte les prioritats següents: 
la destinació primordial de les voravies i la resta d’espais públics de vianants 
per als vianants i de respecte als veïns que habiten l’entorn de zones amb 
ocupació de via pública. Amb la finalitat de cercar un  equilibri entre els legítims 
interessos dels empresaris del sector de serveis de la ciutat, que usen 
l’ocupació de via pública com a mitjà de reclam o extensió del seu negoci; el 
dret de la resta de ciutadans a l'ús de les voravies, zones de vianants, rampes 
de minusvàlids…, per poder desplaçar-se amb seguretat i sense obstacles pels 
carrers i places del poble, i el respecte a l’entorn urbà  que cal preservar lliure 
d’agressions de qualsevol tipus. 
 

- Definició de la tipologia d’ocupació en funció de l’ús o del comerç.  
- Definició dels elements que componen l’ocupació tals com: tendals, 

taules cadires, para-sols, veles, jardineres,  
- L’homogeneïtat d’elements.  
- Superfície d’ocupació amb diferenciació de diferents criteris aplicables.  

- Determinar un termini d’adaptació per als empresaris, per adequar el seu 
mobiliari i diferents elements que es defineixin com a comuns o 
homogenis en aquesta ordenança.  

- Usos, horaris, tarifes, etc.  

 
 
 
 
Per tot l'anteriorment exposat, 
 
 
 

SOL·LICITEM A L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
 
 
Primer.- Que es tinguin per presentades dins del termini i en la forma adient les 
presents al·legacions contra l'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per 
l'exercici 2019, realitzada en el Ple que la Corporació va celebrar el passat 8 
d’Octubre i per tal siguin discutides i raonades les motivacions que s'exposen.  
 



Segon.- Que, en funció de l'exposat anteriorment, es convoqui una Junta de 
Portaveus per tal d'arribar a un acord per a fer una proposta de modificació per 
a l'aprovació definitiva de les OOFF en funció de les al·legacions estimades 
total o parcialment. 
 
 
 
A Llançà, 6 de novembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillem Cusí Batlle 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 

 

 


