Anunci sobre l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per l’any
2018

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic,
queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari provisional de
l’Ajuntament de La Vall d’en Bas de data 31 d’octubre de 2017 sobre la
modificació dels impostos i les taxes municipals per l’exercici 2018.

ORDENANÇA FISCAL NÚM 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
3.- La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics

Tipus
0,66
0,55

Es modifica l’apartat 5, de l’article número 5, Bonificacions que queda
redactat de la manera següent:
- Tindran dret a una bonificació del 30% de la quota íntegra de les finques a
nom de subjectes passius que acreditin la condició de titulars de família
nombrosa o monoparentals. Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que
constitueixi la residència habitual del conjunt de la família. La primera vegada
que es demani la bonificació caldrà acreditar la condició de titular de família
nombrosa o monoparental.
Aquesta regeix a partir del mateix exercici de la concessió (sempre i quan es
demani abans del 31 de gener) i no cal sol·licitar-lo novament per exercicis
futurs mentre es mantinguin les condicions i així es reculli a les successives
ordenances fiscals.
Es modifica l’apartat 3 de l’article 8:
D’acord amb l’article 10 de la Llei d’Hisendes Locals es procedirà al
fraccionament del rebut de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
en tres terminis, sense interessos de demora. Els terminis, seran els següents:
 1r termini: 60% de l’import a la meitat del període voluntari
 2n termini: 20% de l’import el dia 16 d’agost
 3r termini: 20% de l’import l’1 d’octubre

Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de complir les condicions
següents:
a) Tenir el rebut domiciliat
b) Només s’aplicarà a rebuts amb una quota tributària igual o superior a 90
euros
ORDENANÇA FISCAL NÚM 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Categoria
1ª Resta municipi
2ª Sòl industrial

Índex de situació
1
1,10

ORDENANÇA FISCAL NÚM 3.IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Article 5.- Quota Tributaria
Classe Vehicle
A) Segons potència fiscal
A1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny
Cavalls fiscals:
De menys de 8
De 8 fins a 11,99
De 12 fins a 15,99
De 16 fins a 19,99
De 20 endavant

Tarifa

23,09 €
61,74 €
131,24 €
164,22 €
205,63 €

A2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats,
vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades de que poden
circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres
vehicles de tracció mecànica.
Cavalls fiscals:
De menys de 16
28,94 €
De 16 a25
51,08 €
De més de 25
151,98 €
B) Segons la càrrega útil en quilograms
B1 . Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes
mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles
habitacle.
Kg. De càrrega útil
De menys de 1.000
77,50 €
De 1.000 fins a 2.990
152,65 €
De 2.999 fins a 9.999
217,61 €
De més de 9.999
271,94 €

B2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i
semiremolcs de vehicles articulats.
Kg. de càrrega útil
De més de 750 i menys de 1.000
32,39 €
De 1.000 a 2.999
50,88 €
De més de 2.999
152,44 €
C) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors
Motocicletes
Fins a 125 cc
De més de 125 fins a 250cc
De més de 250 fins a 500 cc
De més de 500 fins a 1.000 cc
De més de 1.000

8,08 €
8,08 €
13,91 €
27,77 €
55,50 €
110,91 €

Article 4.- Exempcions, reduccions i bonificacions
1.- Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de
reciprocitat en la seva extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò que es disposi en tractats
internacionals.
d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l'assistència
sanitària o al trasllat de ferits i malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui
superior a 350 kg. i que, per construcció, no puguin assolir en pla una
velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment (i no
merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna disfunció o
incapacitat física.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel
seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin
aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un
vehicle simultàniament.

A efectes del que disposa aquesta paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalia aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei
de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de
nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
2.- S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost, incrementada o
no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el RD
1247/95, de 14 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de vehicles històrics.
3.-Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g)
de l’apartat 1 d’aquest article i de la bonificació prevista en l’apartat 2 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant la causa del
benefici i aportant el Permís de Circulació, la Targeta d'Inspecció Tècnica i la
resta de medis de prova que acreditin el dret al gaudiment de les mateixes. En
relació a l'exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1
d'aquesta article, l'interessat haurà d'aportar el certificat de la minusvalia emès
per l'òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant l'Ajuntament de la
imposició.
4.- Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la
gestió del tribut, expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les
exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs
quan la liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit fermesa en el moment
de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin
complert els requisits establerts per a tenir-hi dret el moment del meritament de
l’impost
5.-S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’Impost, incrementada o
no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles amb motors híbrids o elèctrics. Caldrà que el titular del vehicle
ho acrediti amb la fitxa tècnica del vehicle.
ORDENANÇA FISCAL NÚM 4. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
Període imposable Percentatge anual d’increment (PAI.).%
Període Imposable
D’1 a 5 anys
Fins a 10 anys
Fins a 15 anys
Fins a 20 anys

Percentatge anual
d’increment (PAI) %
3,00 %
2,50 %
2,40 %
2,35 %

Tipus de gravamen: 24 per 100

ORDENANÇA FISCAL NÚM 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS
I OBRES (ICIO)

Article 6.- Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen serà el 3%. La quota de l’import serà el resultat d’aplicar
la base imposable el tipus de gravamen.
Article 4.- Exempcions, bonificacions i reduccions
1.- Estan exempts de pagament de l'impost, la realització de qualsevol
construcció, instal·lació i obra de les que siguin propietaris l'Estat, les
Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l'Impost,
vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot
i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es
tracta d'obres d'inversió nova com de conservació, d'acord amb allò que preveu
l'art. 29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria
pressupostaria, financera i tributària.
2.- Queden exemptes de l'Impost :
a) Les obres amb pressupost igual o inferior a 601,01 €.
b) Les obres d'embelliment de façanes que es realitzen per millorar l'estètica
de l'edifici i les obres d'arranjament de teulada que es realitzin per millorar
les condiciones de seguretat.
3.- Gaudiran d’una bonificació de fins el 95 per cent sobre la quota totes
aquelles construccions, instal·lacions i obres, amb independència de caràcter
públic o privat del subjecte passiu, que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials , culturals i històriques
artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
Reglamentàriament es fixaran les circumstàncies i altres aspectes materials i
formals que hauran de reunir les construccions, instal·lacions i obres que les
faci creditores d’aquesta declaració.
Es deduirà de la quota íntegra o bonificada de l’impost, l’impost satisfet o que
hagi de satisfer-se pel subjecte passiu en concepte de taxa per l’atorgament de
la llicència urbanística. Aquesta deducció queda condicionada a l’aprovació
dels nous mòduls de valoració d’execució d’obres.
4.- Les obres de rehabilitació que afectin almenys a la consolidació de
l’estructura en edificacions construïdes abans de l’any 1950, que no impliquin
augment d’edificabilitat i en actuacions de reconstrucció d’edificacions
enrunades fins una superfície total de 200 m2 , gaudiran d’una bonificació del
50%.

5.- Hi haurà una bonificació del 90% a favor de construccions, instal·lacions i
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat als discapacitats.
6.- Gaudiran d’una bonificació del 50% a favor d’obres d’embelliment de
façanes que utilitzin morter de calç i/o pintures al silicat, enlloc de repicat. Pel
cas que l’immoble estigui inclòs en el catàleg de béns del POUM la bonificació
serà del 100%.
7.- Gaudiran d’una bonificació del 95% a favor d’instal·lacions i obres derivades
de les mateixes en edificis existents que incorporin sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar
8.- Criteris de valoració d’obres a efecte de liquidació de drets de llicències.

PREUS APLICABLES A OBRES MAJORS I MENORS
MÒDUL 2018
461,70 €

1-

Habitatges Unifamiliars i Bifamiliars (*):
Coeficient

En filera fins a 150m2
En filera majors de 150m2
Aïllats fins a 150m2
Aïllats de 150 a 300m2
Aïllats majors de 300m2
2-

1,50
1,80
1,80
2,20
2,50

692,55
831,06
831,06
1.015,74
1.154,25

Habitatges plurfamiliars (*):
Coeficient

En filera fins a 150m2 per habitatge
En filera majors de 150m2 per habitatge
Aïllats fins a 150m2 per habitatge
Aïllats majors de 150m2 per habitatge
3-

€/m2

1,60
2,00
1,80
2,40

€/m2

738,72
923,40
831,06
1.108,08

Espais complementaris de l'habitatge:
Coeficient

Golfes vinculades a habitatges (altura > 1,50m)
Golfes (trasters) en edifici plurifamiliar
Aparcaments en edificis plurifamiliars
Garatges en habitatges unifamiliars

€/m2

mateix coeficient habitatge

1,20
1,00
1,00

554,04
461,70
461,70

4-

Edificis industrials, comercials, magatzems i
similars o assimilables:
Coeficient

Coberts (llums <10m i 1 planta)
Sense distribuir i amb estructura senzilla:

€/m2

0,40

184,68

llums <10m.
llums >10m.

0,60
0,70

277,02
323,19

llums <10m.
llums >10m.

1,20
1,30

554,04
600,21

Amb superfície distribuïda i/o estructura singular:

5-

Edificis administratius:
Coeficient

Entre mitgeres -correntsAïllat -de luxe-

2,00
3,00

€/m2

923,40
1.385,10

(*) Les superfícies indicades per a diferenciar els tipus d'obres corresponen a superfícies CON
construïdes sense computar espais complementaris als habitatges.

6-

Obres d'urbanització:
Coeficient

Carrers fins a 8 metres
Carrers fins a 12 metres
Carrers de més de 12 metres
Plaça Pavimentada (m2)
Espai lliure enjardinat (m2)
7-

1,00
1,41
1,84
0,49
0,0159

De formigó
De panot
D'asfalt

0,07
0,16
0,088

€/m2

32,32
73,87
40,63

Desmunt o terraplenat en solars, excepte en cas
d'afectar estructures adjacents:
Coeficient

0,025
9-

461,70
651,00
849,53
226,23
7,34

Reposició de voreres o de pavimentació de
la via pública:
Coeficient

8-

€/ml

€/m2

11,54

Neteja de runes i vegetació solars i finques.
Desemborsament sense implicar moviment
de terres.
Coeficient

0,0095

€/m2

4,39

10- Construcció de piscina.
€/m2

1,60

738,72

11- Paret de tanca de solars i finques, d'1,80
metres d'alçada:
Coeficient

Massissa (alçada 1,80m)
De reixat metàl·lic (alçada 1,50m)
Mixta (obra-reixat) (alçada 1)
Filat (alçada 1,50m)
Filat ramader

12- Revestiments i tractaments de façanes sense
modificar l'estructura ni la composició.

0,375
0,370
0,640
0,060
0,026

Coeficient

0,084

€/ml

173,14
170,83
295,49
27,70
12,00

€/m2

38,78

13- Pintat façana d'edificis.
Coeficient

0,022

€/m2

10,16

14- Arranjament o substitució de cobertes sense
modificació d'estructura existent:
Coeficient

Plana transitable
Plana no transitable
Inclinada de teula

0,230
0,055
0,180

€/m2

106,19
25,39
83,11

15- Col·locar canaló o baixants recollida aigües pluvials.
Coeficient

De fibrociment
De PVC

16- Xemeneia de tipus domèstic o col·lectives,
no industrial.

0,11
0,05

Coeficient

0,088

17- Pavimentació patis, voreres i similars en
interiors de finques.

Coeficient

0,111

18- Treballs de decoració i/o interiorisme sense
afectar l'estructura, amb modificacions de
la distribució interior.

Coeficient

1,54

19- Treballs de decoració i/o interiorisme que no
afecti l'estructura i sense distribució interior.

Coeficient

1,25

€/ml

50,79
23,09

€/ml

40,63

€/m2

51,25

€/m2

711,02

€/m2

577,13

20- Reforma en cuines i/o banys substituint
paviments, revestiments de parets i armaris
i/o sanitaris.

Coeficient

2,75

21- Paviments interiors, reparacions o
substitucions i de nova planta.

Coeficient

0,111

€/m2

1.269,68

€/m2

51,25

22- Col·locació de cel ras.
Coeficient

0,09

23- Revestiments de rajola o acabats de
paraments interiors.

Coeficient

0,111

€/m2

41,55

€/m2

51,25

24- Enderroc d'edificis:
Coeficient

Edificació aïllada
Edificació entre mitgeres
Edificació complicada

0,010
0,021
0,031

Coeficient

A- Modernització de cuina, bany i safareig.

2,75

Unitats

€/m3

4,62
9,70
14,31

Preu unitari

m

2

1.269,68

2

78,49

B- Modificació instal·lacions edificis.
C- Obres d'acabats sense modificar estructura
ni distribució.
Col·locació de cel-ras
Paviments -enrajolats
Treballs decoració
D- Reparació reposició de cobertes.
Plana transitable
Plana no transitable
Inclinada de teula

0,17

m

0,09
0,11
1,25

m2
m2
m2

41,55
50,79
577,13

0,23
0,05
0,18

m2
m2
m2

106,19
23,09
83,11

E- Substitució tancaments de finestres i portes.

0,93

m2

429,38

0,59

m

2

272,40

0,11
0,05

ml
ml

50,79
23,09

F- Reparació de balcons.
G- Reparació de sistemes de desaigües de
coberta.
De fibrociment.
De PVC.

0,02

m2

9,23

I- Moviment de terres de menys d'1m.
J- Murs de contenció de menys d'1m.
K- Modificació de tanques
Massisses (alçada 1,80m.)
De reixat metàl·lic (alçada 1,50m.)
Mixta (obra-reixat 1,00m.)
Filat (1,50m.)
Filat ramader

0,02
0,21

2

m
ml

9,23
96,96

0,37
0,37
0,64
0,06
0,03

ml
ml
ml
ml
ml

170,83
170,83
295,49
27,70
13,85

L-

0,11

m2

50,79

H-

Pintat de façanes

Pavimentació espais exteriors privats.

TAXES
ORDENANÇA FISCAL NÚM 6. TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES
ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ
PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS, A LA LLEI
11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES I A LA LLEI 16/2015, DE
21 DE JULIOL, DE SIMPLIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I DELS GOVERNS LOCALS DE
CATALUNYA I DE L’IMPULSA DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
Article 5.- La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
1. Legalitzacions: autoritzacions, llicències ambientals, règim de
comunicació, verificació i control d’obertura:
Tipus d’activitat
Descripció
Innòcua
Règim de comunicació (*)
Annex I
Autorització
Annex II
Llicència ambiental i control inicial
Annex III
Règim de comunicació (*)
Annex IV
De la Llei 29/2009
(*) La Taxa inclou la primera visita de comprovació

Tarifa
200,00 €
300,00 €
773,29 €
300,00 €
300,00 €

2. Legalitzacions d’activitats recreatives i espectacles públics:

Tipus d’activitat
Llicència
Règim de comunicació

Tarifa
600,00 €
300,00 €

(*) La Taxa inclou la primera visita de comprovació

3. Canvi titularitat:

Descripció
Pel canvi de nom de qualsevol tipus d’activitat

Tarifa
150,00 €

4. Canvi no substancial :

Descripció
Pel canvi no substancial de qualsevol tipus d’activitat

Tarifa
200,00 €

5. Control inicial:

Tipus d’activitat
Annex II (abans Annex II.1)
Annex IV
Recreativa / Espectacles
Públics

Descripció
Llicències ambientals que anteriorment
havien estat annex II.1 de la Llei 3/98
De la Llei 20/2009
Llicències d’activitats recreatives,
espectacles públics Llei 11/2009

Tarifa
400,00 €
400,00 €
400,00 €

6. Controls periòdics, revisions i adequacions:

Tipus d’activitat
Annex I
Annex II
Annex II (abans Annex II.1)
Annex IV
Recreatives

Descripció
Autorització
Llicència ambiental
Llicències ambientals que anteriorment
havien estat Annex II.1 de la Llei 3/98
De la Llei 20/2009
Llicència d’activitats recreatives i
espectacles públics

Tarifa
155,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
300,00 €

7. Pla de dejeccions ramaderes:
Descripció
Per expedient

Tarifa
214,00 €

8. Inspeccions activitats de règim de comunicació:

Descripció
General
Recreatives

Tarifa
200,00 €
300,00 €

9. Altres actuacions relacionades amb activitats:

Descripció
Certificats
Segones i successives comprovacions (Innòcues)
Segones i successives comprovacions (Annexos II, III i recreatives)
Informes d’assistència
Sonometries diürnes
Sonometries nocturnes

Tarifa
40,50 €
82,00 €
127,00 €
95,00 €
263,38 €
421,40 €

10. Inspeccions tècnica instal·lacions:

Descripció
Inspecció tècnica de les instal·lacions destinades a infants i
joves, a centres d’ensenyament i entitats associacions i
grups d’infants i joves per a la realització d’activitats
educatives en el temps lliure i activitats de lleure.
Preu per inspecció.

Tarifa

150,00 €

11. Per activitats no expressament tarifades:

Descripció
Per expedient

Tarifa
100,00 €

12. Legalitzacions: Declaració responsable d’activitat innòcua,
Comunicació prèvia d’activitat de baix risc i sol·licitud d’Informe previ en
matèria d’incendis segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
Governs Locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica:

Concepte
Descripció
Nivell 0
Innòcua
Informe previ en matèria de
Activitat considerada de risc
bombers (Annex I Llei 3/2010)
Nivell I
Activitat considerada de baix risc
(*) La Taxa inclou la primera visita de comprovació

Tarifa
300,00 €
300,00 €
715,39 €

TAXA NÚM 8 DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS
Article 5.- Queda redactat de la forma següent:
Quota tributària: Es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

Epígraf primer
Assignació sepultures i nínxols
Epígraf segon
Canon anual per nínxol
Epígraf tercer
Canon anual per panteons
Descripció
Inhumació a nínxol en l’enterrament
Reducció de restes en l’enterrament
Col·locació de làpida nínxol, fora de l’enterrament
Col·locació làpida sepulcre, fora de l’enterrament
Col·locació d’ornaments a nínxol, fora de l’enterrament
Col·locació d’ornaments a sepulcre, fora de l’enterrament
Trasllat de restes entre nínxols fora d’un enterrament
Trasllat de restes entre nínxols en un enterrament
Reducció de restes en un trasllat

Tarifa
717,00 €
Tarifa
10,00 €
Tarifa
50,00 €
Tarifa
127,00 €
37,00 €
62,00 €
117,00 €
18,50 €
32,00 €
148,00
127,00 €
37,00 €

TAXA FISCAL NÚM 8 PEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES
I RESIDUS
Article 6.- Quota tributària.
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la
categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2.- A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer - HABITATGES
Per habitatge, pis, apartament o anàleg (anuals)

Tarifa
157,00 €

Epígraf segon – BARS i CAFETERIES
Bars i cafeteries
Bars musicals

Tarifa
392,00 €
589,00 €

Epígraf tercer – ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
Supermercats
Carnisseries i peixateries
Fleques, pastisseries i botigues de comestibles

Tarifa
225,00 €
225,00 €
195,00 €

Epígraf quart – COMERÇOS
Locals comercials sense especificar

Tarifa
195,00 €

Epígraf cinquè – ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
Restaurants de fins a 10 taules
Restaurants de més de 10 taules que nomes obren el cap de setmana
Restaurants de més de 10 taules
Restaurants de més de 10 taules que nomes obren el cap de setmana
(*) S’entén cap de setmana: divendres, dissabtes i diumenges

Tarifa
589,00 €
392,00 €
982,00 €
653,00 €

Epígraf sisè – ALLOTJAMENTS
Hotels i pensions
Per habitació
Cases de colònies**
Allotjaments turístics i cases de turisme rural, de menys de 7 places
Allotjaments turístics i cases de turisme rural de més de 10 places
Habitatges d’us turístic

Tarifa
982,00 €
10,50 €
982,00 €
319,00 €
491,00 €
188,00 €

(**) Quantitat per tot l’any. Per temporada o semestre (prèvia justificació que la temporada alta és de mig
any). En aquest cas durant l’altre semestre tributarà com habitatge amb la quota de 157 €.

Epígraf setè – LOCALS INDUSTRIALS
Locals industrials sense recollida selectiva

Tarifa
1.010,00 €

Pels locals comercials no desconnectats, en cas de que passin de 4.050 Kg/anuals, es cobrarà a part a raó de
0,30 €/kg.

Epígraf vuitè – ALTRES LOCALS INDUSTRIALS, MERCANTILS O
PROFESSIONALS
Fusteries, tallers mecànics i semblants
Oficines bancàries i entitats d’estalvi
Despatxos i altres locals no expressament tarifats

Tarifa
231,00 €
208,00 €
191,00 €

3.- Les esmentades tarifes seran bonificades, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu i un cop els serveis municipals hauran acreditat el compliment dels
requisits en les següents casos:
a) Gaudiran d’una bonificació del 60% en la tarifa d’habitatge aquells
contribuents que tinguin uns ingressos inferiors a 14.484 euros anuals.
b) Les empreses que facin recollida selectiva pròpia i estiguin desvinculats
del servei de recollida municipal, pagaran només pel concepte de
deixalles domèstiques.
c) Gaudiran d’una bonificació del 100% els jubilats que visquin sols i no
arribin al salari mínim interprofessional.
d) Gaudiran d’una bonificació del 100% aquells contribuents que no visquin
a l’habitatge per problemes de dependència. La sol·licitud s’haurà de
renovar anualment.

La declaració de bonificació serà acordada per la Junta de Govern Local prèvia
sol·licitud dels interessats i havent de presentar la documentació que estableixi
la mateixa Junta de Govern.

TAXA FISCAL NÚM 9 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
(NO TÉ QUOTES)

TAXA FISCAL NÚM 10. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTICS
Article 6.- Quota tributària.
La quota tributària és la següent:
Descripció
Expedient Obra menor
Expedient Obra major
Règim de comunicació (inclou visita d’inspecció)

Tarifa
50,00 €
200,00 €
50,00 €

Descripció
1ª Ocupació – Règim de comunicació
(inclou visita d’inspecció)
Parcel·lacions urbanes
Primera pròrroga
Segona pròrroga
Tercera pròrroga

Tarifa
100,00 €
75,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €

5.- Fiances.- El promotor de l’obra haurà de dipositar les següents fiances:
Descripció
Per obres menors
Per obres majors

Tarifa
300,00 €
600,00 €

Aquesta fiança respondrà:
- Pels possibles desperfectes a la via pública ocasionats per l’execució de
l’obra autoritzada.
- Pels possibles desperfectes als serveis públics municipals pel mateix motiu.
- Per al dipòsit de runes generades per a l’execució de l’obra (caldrà
acreditar-ho a través del corresponent certificat, rebut, factura o semblant).

6.- Per a les inspeccions Tècniques municipals.

Descripció
Per cada inspecció

Tarifa
30,00 €

7. Per llicència de primera ocupació:
Descripció
Per cada llicència

Tarifa
60,00 €

8. Per l’expedició de la documentació següent:
Descripció
Informe tècnic de Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) dels Documents
Bàsics (DB) de Seguretat en cas d’Incendis (SI) i Seguretat
d’Utilització (SU)
Annex tècnic
Control inicial i certificat en paper
Segona visita

Tarifa
200,00 €
62,00 €
120,00 €
60,00 €

TAXA NÚM 11 PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 7è. Tarifa. Queda redactat de la següent forma:
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura en els següents epígrafs:

Descripció
Per cada certificació o informe en matèria d’urbanisme
Per certificat de qualificació urbanística
Per altres documents no expressament tarifats
Per la compulsa de documents (*)
Per informe tècnic a l’expedient d’activitats
Per còpia d’un CD pel Pla General
(*) import per full

Tarifa
100,00 €
60,00 €
5,00 €
0,75 €
30,00 €
50,00 €

TAXA NÚM 12. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÙS PÚBLIC
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Art. 6.- La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:
0,13 €/m2 i dia
Caldrà constituir una fiança de 300 €

TAXA NÚM 13.TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIOC
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Art. 6 Quota tributària.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
següents:
20 € per m2 a l’any

TAXA NÚM 14 PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Descripció
Bloc 1
Excés
Quota del Servei
Conservació del comptador

Tarifa
0,3005 € / m3
0,3952 € / m3
4,0850 € / abonat / mes
1,0040 € / abonat / mes

TAXA NÚM 15 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS I
DE CASAL D’ESTIU
Article 6.-Quota tributària

1. Pel Servei d’Educació Infantil

Descripció
Matricula
Quota Mensual(*)
Hores esporàdiques
1 hora extra tot el mes
½ hora extra tot el mes
¼ hora extra tot el mes
Dinar diari
Dinar diari lactants
Dinar esporàdic
Dinar esporàdic lactants
Esmorzar, berenar (per àpat)
Material escolar (trimestre)
(*) 11 mesos

Tarifa
45,00 €
135,00 €
11,00 €
40,00 €
20,00 €
10,00 €
4,30 €
1,00 €
5,00 €
3,00 €
0,75 €
20,00 €

1. En cas d’assistir més d’un germà a la Llar d’infants, a partir del primer, els
restants gaudiran d’un descompte del 20% de la quota mensual.
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el
punt anterior es reduiran previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de
Serveis Socials.
4. Les famílies nombroses i monoparentals tindran un descompte del 20% de
les quotes mensuals.
Article 6.- Quota Tributària
2. Casal d’Estiu:
S’ afegeix el següent paràgraf:
-

En el moment de fer la sol·licitud caldrà pagar 40€ en efectiu com a
reserva de plaça que es descomptaran de l’import final.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

TAXA NÚM 16 PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS
Article 6. Quota Tributària
1. Piscina: La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següent:
Noves inscripcions a la Piscina:
Descripció
Quota inicial de soci per unitat familiar i de pagament únic.

Tarifa
201,00 €

Quota Anual
1 persona
2 persones
3 persones
4 persones
5 persones
6 persones
7 persones
8 persones

36,00 €
41,00 €
46,00 €
52,00 €
57,00 €
62,00 €
67,00 €
72,00 €

Entrada diària a la Piscina:
Descripció
Tarifa
Gran
5,00 €
Petits
3,00 €
Colònies
1,60 €
A partir de les 18 hores el preu de l’entrada és de 2€.
Talonaris d’abonament
30 entrades adults (+ de 12 anys)
30 entrades infantils (de 5 a 12 anys)

Tarifa
85,00 €
45,00 €

 El número d’abonaments per família vindrà establert pel membre de
persones empadronades en un mateix domicili, no per vincles familiars.
 En cas de voler addicionar persones no empadronades en el municipi en
un carnet familiar, el preu serà el del primer titular.
 En cas de segona residència en el municipi, el número d’abonaments
màxim per un carnet serà de 6 membres.
 No podran fer-se socis/sòcies les persones no vinculades al municipi,
que no siguin residents o no hi tinguin una segona residència.
 Les colònies o campus organitzats per entitats sense ànim de lucre
gaudiran d’un 50% de descompte del preu d’entrada de les colònies.

Pavelló poliesportiu:

Descripció
Matricula
Sala de musculació
Sala de musculació + 1 activitat
Sala de musculació + 2 activitats
Integral
Gent Gran* (Majors 65 anys)
1 activitat jove** (menors de 18 anys)
2 activitats joves** (menors de 18 anys)
Abonament de 5 classes
Abonament de 10 classes
Lloguer pista

Tarifa
10,00 €
28,00 €
30,00 €
33,00 €
38,00 €
18,00 €
17,00 €
22,00 €
30,00 €
50,00 €
25,00 €/hora

*Els veïns de La Vall gaudiran d’una bonificació de 3€ en cada tipus de quota i del 50% de
l’import de la matrícula.

TAXA NÚM 17.TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS
Article 6.- Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

A) LLOGUER CADIRES I/O TABLEROS I CAVALLETS
Descripció
Particulars (Veïns de La Vall)
Particulars amb activitat econòmica
Entitats
Fiança**
Per fer servei de recollida i transport

Cadira
0,50 €
1,00 €

Taula
1,00 €
5,00 €
Gratuït
30,00 €
50,00 €

** Al moment de presentar la sol·licitud, caldrà dipositar la fiança.

B) Per la neteja i utilització de locals socials o sales d’exposicions:
-

Per utilització locals socials particulars (àpats) 1€ per persona
Neteja locals tipus A...........................30 € (inclou dos hores de neteja)
Neteja de locals tipus B......................30€, més les hores de neteja que calgui.
Per hores esporàdiques de neteja......15 € / hora

C) Per la utilització del refugi Emili Triadú de Santa Magdalena i el refugi
de Falgars

Descripció
Per persona i nit
Per persona en cas de no dormir-hi
Menors de 7 anys
Fiança

Tarifa
9,50 €
4,75 €
50% menys d’aquestes quantitats
300,00 €

D) Utilització Alberg de Joventut a la Vall d’en Bas
Grups temporada baixa (10 persones mínim)

Descripció
Adult
0 – 3 anys
4 – 6 anys
7 – 13 anys

Dormir
17,50 €
0, 00 €
8,75 €
13,13 €

Dormir i
Esmorzar
22,50 €
2,5 €
11,25 €
16,90 €

Mitja
Pensió
31,50 €
7,00 €
15,75 €
23,63 €

Pensió
Complerta
40,50 €
11,50 €
20,25 €
30,40 €

Dormir i
Esmorzar
24,60 €
2,50 €
12,30 €
18,45 €

Mitja
Pensió
33,60 €
7,00 €
16,80 €
25,20 €

Pensió
Complerta
42,60 €
11,50 €
21,30 €
31,95 €

Dormir i
Esmorzar
27,40 €
2,50 €
13,50 €
20, 55 €

Mitja
Pensió
36,40 €
7,00 €
18,20 €
27,30 €

Pensió
Complerta
45,40 €
11,50 €
22,70 €
34,05 €

Grups temporada alta (10 persones mínim)

Descripció
Adult
0 – 3 anys
4 – 6 anys
7 – 13 anys

Dormir
19,60 €
0,00 €
9,80 €
14,70 €

Famílies temporada baixa

Descripció
Adult
0 – 3 anys
4 – 6 anys
7 – 13 anys

Dormir
22,40 €
0,00 €
11,20 €
16,80 €

Famílies temporada alta

Descripció
Adult
0 – 3 anys
4 – 6 anys
7 – 13 anys

Dormir
25,50 €
0,00 €
12,75 €
19,13 €

Dormir i
Esmorzar
30,50 €
2,50 €
15,25 €
22,90 €

Mitja
Pensió
39,50 €
7,00 €
19,75 €
29,65 €

Pensió
Complerta
48,50 €
11,50 €
24,25 €
36,38 €

Suplements extres:

Descripció
Grups escolars PC
Lloguer de llençols a escolars
Lloguer de tovalloles
Suplement habitació bany privat
Lloguer de sales
Llit desocupat temporada alta
Llit desocupat temporada baixa
Peregrins *
1 àpat (dinar o sopar)
1 esmorzar addicional
Àpats escolars
Grups esportius PC
Lloguer de sala + dinar (mínim 20 persones)
Lloguer de pistes de bàsquet per a grups esportius
1 hora pista sencera
Lloguer de pistes de bàsquet per a grups esportius
½ pista
(*) només dormir

Tarifa
30,00 €
3,00 €
3,00 €
3,40 €
5,75 €
10,20 €
9,00 €
11,50 €
9,00 €
5,00 €
7,10 €
35,00 €
14,75 €
24,00 €
12,00 €

E) Per la utilització de locals municipals per activitats amb ànim de lucre:

Descripció
Quota mínima per activitat fins a 8 participants
Quota proporcional al nombre de persones assistents
fins a 20 persones
Aquests preus són per la utilització un dia a la
setmana i un màxim de 2 hores, per utilitzacions
superiors o esporàdiques

Tarifa
10,00 € / mes
18,00 € / mes
5 € / hora

F) Per utilització Auditori de l’Ecomuseu
1. Entitats o activitats sense ànim de lucre del municipi de la Vall d'en Bas.
Inclou centres d'ensenyament i totes les àrees de l'Ajuntament de la Vall d'en
Bas



Si es cobra entrada o és d'accés restringit:
Si no es cobra entrada i és de lliure accés:

20€/hora
15€ / hora

Entitats o activitats sense ànim de lucre de la Garrotxa:




Si es cobra entrada o és d'accés restringit:
Si no es cobra entrada i és de lliure accés:

25€/hora
20€ /hora

Entitats o activitats sense ànim de lucre de fora de la Garrotxa: 35€/h
Empreses, organitzacions amb ànim de lucre o persones físiques:




Si es cobra entrada o és d'accés restringit:
Si no es cobra entrada i és de lliure accés:

70€/hora
40€ /hora

La neteja de sala, prèvia i posterior a l'activitat sol·licitada, està inclosa en el
preu del lloguer.
Si es fa algun tipus d'àpat o menjar es cobrarà un cost mínim addicional en
concepte de neteja extra, per valor de 70 euros, que serà carregat al sol·licitant
en el moment de facturar el preu del lloguer de sala.

2. Personal extra:

Descripció
Cap de sala
Suport cap de sala
Tècnic de sala
Seguretat / Vigilant
Controlador d’accés
Atenció al públic

Tarifa
20,00 €
20,00 €
20,00 €
28,00 €
24,00 €
20,00 €

3. Preus entrades:

General: 3 euros
Reduïda: 2 euros (majors de 65 anys, carnet d’estudiant,
grups de 10 persones o més, menors de 18 anys i grups
provinents d’establiments turístics de La Vall d’en Bas)
Grans grups: demanar pressupost. Reduir fins a 1 euros.
Gratuïta: Primer diumenge de mes, menors de 7 anys,
membres de l’ICOM (International Council of Museums),
l’AMC (Associació de Museòlegs de Catalunya) i
AGEPACC (Associació de Gestors del Patrimoni Cultural
de Catalunya)

G/ Per la utilització d’horts municipals
Descripció
Per cada parcel·la

Tarifa
60,00 €

TAXA NÚM 18. TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’ INTERÉS GENERAL

Article 5è.- Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la
xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de
l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el
Municipi.

b)

Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.

c)

Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la
condició de subjecte passiu.

d)

Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o
altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.

e)

Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia
de les empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és
subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts
procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions
de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per
aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
a)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses
puguin rebre.

b)

Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui
incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.

c)

Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres
de naturalesa anàloga.

d)

Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.

e)

Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del
seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o
entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes
establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida en aquest article.
TAXA NÚM 19 PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES
DEL
CARRER
I
AMBULANTS
I
RODATGES
CINEMATOGRÀFICS.

Tarifes Fira de Sant Nicolau
Parada de productes no alimentaris:
Descripció
Fins a 2 metres
De 3 a 4 metres
De 5 a 6 metres

Tarifa
25,00 €
35,00 €
50,00 €

Parades de productes alimentaris:
Descripció
Fins a 2 metres
De 3 a 4 metres
De 5 a 6 metres

Tarifa
35,00 €
45,00 €
50,00 €

Tarifes Fira de la Dalla
Descripció
Per parada

Tarifa
15,00 €

Altres
Descripció
Rodatge, spots publicitaris i cinematogràfics
Per caseta de venda de petards
Parades mercat setmanal
Fins a 6 metres
Fins a 8 metres
Fins a 10 metres
Fins a 12 metres
Atraccions i parades d’aliments per festes majors

Tarifa
400,00 € / dia
60,00 € + 100,00 € fiança
5,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
50,00 € + 100,00 fiança

TAXA NÚM 20.REGULADORA DE LA TAXA DEL TELECENTRE

Article 5è TARIFES I BONIFICACIONS

Us Maquinaria
Per empreses privades
Projector
Portàtil
Impressions (En fraccions de 4)
Blanc i negre A4
Blanc i negre A3
Color A4
Cursos
Preu cursos anuals

4 hores
47,00 €
14,50 €

8 hores
71,00 €
25,00 €

0,20 €
0,40 €
0,40 e

40 € / any

TAXA NÚM 21. PER LA TRAMITACIÓ DE LES
ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA.

INSPÈCCIONS

Article 9.- Tarifa
S'estableixen les següents tarifes:
Descripció
Tipus d’establiments / acte gravat
Restaurants, bar-restaurant i saló de banquets
Bar
Carnisseria sense obrador
Carnisseria amb obrador o elaboracions
Peixateries i bacallaneries sense elaboracions
Peixateries i bacallaneries amb elaboracions
Formatgeries
Productes làctics i formatges
Fleques i pastisseries sense obrador
Fleques i pastisseries amb obrador
Xurreries i pastes alimentàries
Minoristes de cereals i de les seves farines
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes
d’envinagrats
Fruiteries i verduleries amb elaboracions
Llegums cuits (és just venda i/o elaboració)
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense
elaboracions
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb
elaboracions
Xocolata, cafè, té i infusions
Venda de menjar per emportar sense elaboracions
Venda i elaboració de menjar per emportar
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia
Begudes
Queviures i congelats
Supermercats i hipermercats
Mercat municipal (sedentari)
Sales de màquines expenedores
Tatuatges i pírcings
Altres

Tarifa
Per inspecció o informe
154,07 €
123,92 €
123,92 €
154,07 €
123,92 €
154,07 €
123,92 €
157,07 €
108,83 €
157,07 €
123,92 €
108,83 €
108,83 €
123,92 €
154,07 €
108,83 €
12,92 €
123,92 €
123,92 €
154,07 €
108,83 €
108,83 €
123,92 €
184,22 €
184,22 €
108,83 €
137,85 €
137,85 €

Contra l’aprovació de les ordenances Fiscals es podrà interposar recurs
contenciós-administartiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província.

La Vall d’en Bas, a 28 de desembre de 2017
L’alcalde
Lluís Amat Batalla

