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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 

 
 

CAPITOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1r. Objecte. 
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 
11,12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i la Disposició addicional quarta, 
apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, conté normes 
comuns, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant 
de les Ordenances Fiscals i dels Reglaments Interiors que es puguin dictar relatius a 
la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos tributaris i supletòriament els 
ingressos de dret públic municipal. 
 

2. Aquesta Ordenança es dicta per a:  
 

a) Desplegar allò que es preveu a la Llei Tributaria en aquells aspectes referents 
als procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per 
aquest Ajuntament. 

 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la 

gestió de possible determinació per l’Ajuntament. 
 

c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals evitar-ne així la 
reiteració. 

 
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 

l’Ajuntament. 
 

e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals 
pugui facilitar el compliment de les seves obligacions tributaries. 

 
 
Article 2n. Àmbit d’aplicació. 
 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 

tributaris i supletòriament els ingressos de dret públic, llur titularitat correspon a 
l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms i d’acord amb els principis de 
residència efectiva i de territorialitat, segons el cas. 

 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat a la Diputació de Barcelona la gestió i/o recaptació 

dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària es regiran per la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament 
Orgànic i Funcional i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de dret Públic Municipals. 
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Article 3è. Generalitat de la imposició. 
 
L’obligació de contribuir en els termes que estableix  la present Ordenança i respectives 
ordenances reguladores de cada ingrés, és general i no podran aplicar-se d’altres 
exempcions, reduccions o bonificacions que les concretament previstes i autoritzades 
per la llei o les derivades de l’aplicació dels Tractats Internacionals. 
 
Malgrat això, també podran ser reconeguts els beneficis fiscals que l’Ajuntament 
estableixi en les seves Ordenances Fiscals en els supòsits expressament previstos per 
la Llei. 
 
Serà nul qualsevol pacte, contracte o sistema que tingui per objecte la modificació de 
qualsevol dels elements de l’obligació tributària, exceptuant allò especialment disposat a 
l’ordenament de Règim Local, en matèria de concerts, aportacions o auxilis, i convenis 
amb agrupacions de contribuents. 
 
 
Article 4t. Interpretació. 
 
1. Les normes contingudes en aquesta Ordenança i en cadascuna de les Ordenances 

Fiscals s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos en dret, i mentre els termes 
emprats no siguin definits per l’ordenament tributari, s’entendran d’acord amb el seu 
sentit jurídic, tècnic o usual, segons cada cas. 

 
2. No s’admetrà l’analogia per estendre’s més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit 

del fet imposable, de les exempcions i demés beneficis o incentius fiscals. 
 
 

CAPITOL II 
 

OBLIGATS TRIBUTARIS 
 

SECCIÓ PRIMERA. OBLIGATS TRIBUTARIS. 
 
 
Article 5è. Obligats al pagament. 
 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 

a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 

2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, 
estaran obligats al pagament els subjectes següents:  
 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 

3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d’un mateix deute, 
aquest podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d’ells. 

 
4. També tindran el caràcter d’obligats tributaris, les herències jacents, Comunitats de 

bens i altres entitats que, no tenint personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició, quan les Lleis ho 
estableixin. 
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Article 6è. Subjecte passiu. 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 

transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi 
satisfet el deute, se’n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 

 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributaria. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat  d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 

 S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions en un procediment concursal. 
d) Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari 

pendent, fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargat 
o alienar, les següents persones i entitats: 

 
- Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets 

de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració 
tributaria. 

- Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
- Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució 

de la garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets 
embargats o d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura 
cautelar o la garantia. 

- Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 

 
3. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 

les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  

 
 a)  Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 

de les sancions. 
 b) En supòsit de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 

meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o 
pres mesures causants de la manca de pagament. 

 
4. Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari, respondran 

subsidiàriament de conformitat amb el que disposa l’article 79 de la Llei General 
Tributaria.  

 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària.  
 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal 

d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el 
pagament dels tributs, es tramitarà per l.ORGT, quan es tracti d’ingressos la 
recaptació dels quals s’ha delegat en la Diputació.  
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Article 7è. Contribuent. 
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran 

als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a 
l’adquisició de l’herència.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
  
No es transmetran les sancions.  

 
2.  Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídi-

ca dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  

 
 
 a)  Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 

deutes  pendents.  
  b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació  
   que els  correspongui.  
 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 

d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà 
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat 
mercantil.  

 
Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  

 
4. Mentre la herència es trobi jacent, el compliment de les obligacions tributàries del 

causant correspondrà al representant d’aquesta. 
 

Les actuacions administratives que tinguin per objecte la quantificació, determinació i 
liquidació de les obligacions tributàries del causant hauran de realitzar-se o 
continuar-se amb el representant de la herència jacent. Si a l’acabament del 
procediment no es coneguessin els hereus, les liquidacions es realitzaran a nom de 
l’ herència jacent. 

 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 

a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els 
correspongui.  
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Article 8è. Obligacions i deures del subjecte passiu. 
 
El subjecte passiu queda obligat a: 
 
 a) Pagar el deute tributari. 
 b) Formular totes les declaracions i les comunicacions que s’exigeixin a cada tribut, 

consignant el número d’identificació fiscal, establert per a les persones físiques i 
jurídiques. 

 c) Declarar el seu domicili tributari. 
 d) Tenir a disposició de l’Administració municipal els llibres de comptabilitat, els 

registres i l’altra documentació que hagi de portar i conservar el subjecte passiu, 
d’acord amb la Llei i amb l’establert en cada cas per la corresponent Ordenança. 

 e) Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions. 
 f) Proporcionar a l’Administració Municipal les dades, els informes, els antecedents 

i els justificants que tinguin relació amb el fet imposable. 
 
 
Article 9è. Altres responsabilitats. 
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, degu-

dament autoritzada, origini la destrucció o deteriorament dels béns públics, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat 
al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o 
reparació.  
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al 
valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.  

 
2. L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reinte-

graments a què  es refereix el present article.  
 
 

SECCIÓ SEGONA 
 
 
Article 10è.  
 
1. Capacitat d’obrar 
 
Tindran capacitat d’obrar, a més de les persones que la tinguin conforme a dret, els 
menors d’edat i els incapacitats en les relacions tributàries derivades de les activitats a 
l’exercici de les quals els hi estigui premés per l’ordenament jurídic sense assistència de 
la persona que exerceixi la pàtria potestat, tutela, curatela o defensa judicial. Exceptuant-
se el supòsit dels menors incapacitats quan l’extensió de l’incapacitació  afecti a l’exercici 
de la defensa dels drets i interessos de que es tracti. 
 
 
2. Representació legal. 
 
a) Per a les persones que no tinguin capacitat per obrar actuaran els seus 

representants legals. 
 
b) Per les persones jurídiques actuaran les persones que ostentin, en el moment en 

que es produeixin les actuacions tributàries corresponents, la titularitat dels òrgans 
als quals correspongui la seva representació, per disposició de la Llei o per acord 
vàlidament adoptat. 
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c) Per les herències jacents, comunitat de bens i altres entitats que, no tenint 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat 
susceptibles d’imposició, actuarà en la seva representació la persona que l’ostenti, 
sempre que resulti acreditada en forma fefaent i, de no haver-se designat 
representant, es considerarà com a tal la persona que aparentment exerceixi la 
gestió o direcció i, en el seu defecte, qualsevol dels seus membres o partícips. 

 
3. Representació voluntària. 
 
a) Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, 

que podrà ser un assessor fiscal, amb el que s’entendran les successives  
actuacions administratives, llevat que  es faci manifestació expressa al contrari. 

 
b) Per interposar recursos o reclamacions, desistir d’ells, renunciar a drets, assumir o  

reconèixer obligacions en nom de l’obligat tributari, sol·licitar devolucions d’ingressos 
indeguts o reembossaments i en els restants supòsits en que sigui necessària la 
firma de l’obligat tributari en els procediments regulats en els títols III, IV i V de la Llei 
General Tributaria, la representació haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en 
Dret que deixi constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença 
personal de l’interessa’t davant l’òrgan administratiu competent. 

 
c) Per els actes de tràmit simple es presumirà concedida la representació. 
 
d) Quan concorreixin varis titulars en una mateixa obligació tributària es presumirà 

atorgada la representació a qualsevol d’ells, llevat que es produeixi manifestació 
expressa en contra. 

 
 

SECCIÓ TERCERA. EL DOMICILI FISCAL. 
 
 
Article 11è. Determinació del domicili fiscal. 
 
El domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en la seva relació amb 
l’Administració Municipal. 
 
El domicili fiscal serà: 
 
Per a les persones físiques, el lloc on tinguin la seva residència habitual. No obstant 
això, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques, 
l’Ajuntament podrà considerar com domicili fiscal el lloc on estigui efectivament 
centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades. Si no 
es pogués establir l’esmentat lloc, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de 
l’immobilitzat en el què es realitzin les activitats econòmiques. 
 
Per a les persones jurídiques, el seu domicili social, sempre que hi estigui efectivament 
centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. En altre cas, 
s’atendrà al lloc en el què es porti a terme l’esmentada gestió o direcció. 
 
Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d’acord amb els criteris anteriors 
prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l’immobilitzat. 
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Per a les entitats a les que es refereix l’article 5.3b) d’aquesta Ordenança; herències 
jacents, comunitats de bens i altres entitats que, no tenint personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, el domicili 
que resulti d’aplicar les regles establertes en el paràgraf b) anterior. 
 
Per a les persones o entitats no residents en Espanya, el domicili fiscal es determinarà 
segons l’establert en la normativa reguladora de cada tribut. 
 
 
Article 12è. Comunicació del domicili fiscal. 
 
Els obligats tributaris hauran de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi del mateix a 
l’Administració municipal. El canvi de domicili fiscal no produirà efectes fins que es 
compleixi amb l’esmentat deure de comunicació, però això no impedirà que els 
procediments que s’hagin iniciat d’ofici abans de la comunicació de l’esmentat canvi, 
puguin continuar tramitant-se per l’òrgan corresponent al domicili inicial, sempre que les 
notificacions derivades dels indicats procediments es realitzin d’acord amb allò previst en 
l’article 110 de la Llei General Tributària. 
 
L’Administració Municipal podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels 
obligats tributaris en relació amb els tributs de la gestió que li correspongui. 
 
 
 

CAPITOL III 
 

PROCEDIMENT 
 

SECCIÓ PRIMERA. 
 
 
Article 13è. Comunicacions informatives i consultes tributàries. 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin 

dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària.  
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en 

què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb 
claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la 
normativa tributària aplicable.  

 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini 

establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment 
d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des 
de la presentació.  

 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per  

l’Ajuntament.  Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al 
consultant i altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i 
circumstàncies reals i  aquelles objecte de consulta.  

 
5. L’òrgan competent per respondre les consultes formulades serà l’Alcalde o persona 

en qui delegui. 
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6. Si s’actua per mitja de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, 
en els termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es 
presumirà  concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.  

 
 
Article 14è. Rectificacions d’errors. 
 
L’Administració municipal rectificarà en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials o de fet i els aritmètics, sempre i quan no hagi passat el 
termini de prescripció de quatre anys des de que es va dictar l’acte administratiu que es 
pretén rectificar. 
 
La rectificació s’ajustarà a allò que disposa l’article 220 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 15è. Accés a arxius. 
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part 

d’expedients, en els termes establerts a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú, a la Llei General Tributària, i a la del Parlament de 
Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents.  

 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada  

especificant els documents que es desitja consultar.  
 

La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de 
terceres persones.  

 
 
Article 16è. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient. 
 
1. Les peticions de còpies hauran de demanar-se pel contribuent o el seu representant,  

per escrit.  
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la 

taxa establerta per expedició i reproducció de documents.  
 
3. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels 

quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent.  
 
4. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurant a   

l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d’altres persones. La 
resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient 
deurà motivar-se.  

 
 
Article 17è. Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat. 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i/o presentin documents abans del tràmit 

d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de 
resolució.  
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2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència  a  l’interessat en  els  terminis    
previstos en la Llei General Tributària i en el Reglament General de les actuacions i 
els procediments de gestió i Inspecció Tributaria i de desenvolupament de les 
normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs.  

 
3. En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la 

resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per 
altres administracions o per l’interessat.  

 
4. Podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors aritmètics 

deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de 
liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei General Tributària.  

 
 Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies 
 
 
Article 18è. Registres 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol    

dels medis següents:  
 
 a)  En el Registre General Municipal.  
 b)  En qualsevol registre de les Administracions estatal o autonòmica, i també de la 

local si, en  aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni.  
 c)  En les oficines de Correus. 

d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en  
l’estranger.  

 
2. A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s’entendrà data de presenta-

ció del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.  
 

Registrat un document, se li anotarà la data en què s’inscriu i el número d’ordre que 
li hagi correspost.   

 
El responsable del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir 
els documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna 
tramitació.  

 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari.  

 
 
Article 19è. Còmput de terminis. 
 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, 

s’entén que són hàbils, i s’exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius.  
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.  
 

2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent 
a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a 
aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en 
el mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, 
s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes.  

 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 

següent.  
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4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què 
tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què 
es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.  

 
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la 

sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal.  
 
 
Article 20è. Tramitació d’expedients. 
 
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, es lliurarà als interessats una 

còpia en què figuri la data de presentació.  
 
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 

requerirà a  l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se 
li indicarà que, si no  ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició.  

 
3. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a 

la   continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres 
mesos  sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’administració, es 
produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa s’advertirà  a l’interessat.  

 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de compli-

mentar per  part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a 
partir de la notificació  del corresponent acte.  

 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà 

declarar decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el 
procediment.  

 
 
Article 21è. Obligació de resoldre.  
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 

procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua 
d’aquest deure de resoldre  expressament en els casos següents:  

 
 a) En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte 

de comunicació per l’obligat tributari.  
 
 b) Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del 

procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats.  
 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la nor-
mativa aplicable fixi un termini diferent.  

 
2. Se senyalen en concret els següents terminis, d’interès particular:  
 
 a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini 

d’un  mes quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud.  

 
 b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini 

màxim de sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud.  
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3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini 
màxim fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, 
legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci 
administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració 
ha de dictar.  

 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes 

expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes al Títol V 
Capítol III de la Llei General Tributaria, s’estarà al que es disposa a l’article 22 
d’aquesta ordenança.  

 
 
 

SECCIÓ SEGONA. MÈTODES DE DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES. 
 
Article 22è. Mètode d’estimació directa. 
 
El mètode d’estimació directa podrà utilitzar-se pel contribuent i per l’Administració 
tributària d’acord amb el que estableix la normativa de cada tribut. A aquests efectes, 
l’Administració municipal utilitzarà les declaracions o documents presentats, les dades 
consignades en llibres i registres comprovats administrativament i els demés documents, 
justificants i dades que tinguin relació amb els elements de l’obligació tributària.  
 
 
Article 23è. Mètode d’estimació objectiva.  
 
El mètode d’estimació objectiva podrà utilitzar-se per a la determinació de la base 
imposable mitjançant l’aplicació de les magnituds, índexs, mòduls o dades previstos en la 
normativa pròpia de cada tribut. 
 
 
Article 24è. Mètode d’estimació indirecte. 
 
1. El mètode d’estimació indirecte s’aplicarà quan l’Administració tributària no pugui 

disposar de les dades necessàries per la determinació completa de la base 
imposable com a conseqüència d’alguna de les següents circumstàncies: 

 
a) Falta de presentació de declaracions o presentació incompletes o inexactes. 
b) Resistència, obstrucció, excusa o negativa a la actuació inspectora. 
c) Incompliment substancial de les obligacions comptables o registrals. 
d) Desaparició o destrucció, encara per causes de força major, de llibres i registres 

comptables o de justificants de les operacions anotades en els mateixos. 
 
2. Les bases o rendiments es determinaran mitjançant l’aplicació de qualsevol dels   

següents mitjans o de varis d’ells conjuntament: 
 
 a) Aplicació de les dades i antecedents disponibles que siguin rellevants a l’efecte. 
 
 b) Utilització d’aquells elements que indirectament acreditin l’existència dels bens i 

de les rendes, així com dels ingressos, vendes, costes i rendiments que siguin 
normals en el respectiu sector econòmic, ateses les dimensions de les unitats 
productives o familiars que hagin de comparar-se en termes tributaris. 

 
 c) Valoració de les magnituds, índex, mòduls o dades que concorrin en els 

respectius obligats tributaris, segons les dades o antecedents que es tinguin de 
supòsits similars o equivalents. 
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Article 25è. Procediment. 
 
1. Quan resulti aplicable el mètode d’estimació indirecte, la inspecció dels tributs 

acompanyarà a les actes incoades per regularitzar la situació tributària dels obligats 
tributaris un informe raonat sobre: 

 
a) Les causes determinants de l’aplicació del mètode d’estimació indirecte.  
b) La situació de la comptabilitat i registres obligatoris de l’obligat tributari. 
c) La justificació dels mitjans escollits per a la determinació de les bases, 

rendiments o quotes. 
d) Els càlculs i estimacions efectuades en virtut dels medis elegits. 

 
2. L’aplicació del mètode d’estimació indirecta no requerirà acte administratiu previ que 

ho declari, però en els recursos i reclamacions que procedeixin contra els actes i 
liquidacions resultants podrà plantejar-se la procedència de l’aplicació de l’esmentat 
mètode. 

 
 
 

CAPITOL IV  
 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ. 
 

SECCIÓ PRIMERA. PROCEDIMENT DE REVISIÓ. 
 
 
Article 26è. Recursos administratius. 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs, només podrà interposar-se 

recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama o el 
de la finalització de l’exposició publica dels corresponents padrons o matricules de 
contribuents o d’obligats al pagament.  

 
2. Els interessats poden interposar directament el recurs de reposició sense perjudici 

dels supòsits en els que la Llei preveu la interposició de reclamacions economic-
administratives contra els actes dictats en via de gestió dels tributs locals. 

 
3. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un 

mes comptat des de la data d’interposició. 
  
4.  Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 

26.4 de la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert el 
termini màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini 
d’un mes des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa.  

  
 Aquest termini s’estableix a l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de 

la Llei General Tributària, i en paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de 
les reclamacions econòmic - administratives.  

 
5. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 

administratiu en els terminis següents:  
 
 a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del 

dia següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.  
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 b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del 
dia següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  

 
6. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 

modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia 
següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva.  

 
 
Article 27è. Suspensió per interposició de recursos. 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la 

quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l’acció 
administrativa per a la cobrança llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del 
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el 
total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
resultin procedents en el moment en què es sol·licita la suspensió.  

 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el 

recurs podrà suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte 
recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents:  

 
 a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.  
 b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.  
 
3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 

desestimatori es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents:  

 
 a) Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà 

satisfer fins el dia  20 del mes posterior, o l’immediat hàbil posterior.  
 b) Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà 

satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil posterior.  
 
4. Quan de la resolució del recurs, es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el 

deute resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior.  

 
5. Quan l’Ajuntament conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu 

contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de 
notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora 
acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, 
determinat segons el previst al punt 3.  

 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del 
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant el temps de la 
suspensió.  

 
6. Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrati-

va, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran les actuacions 
del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el 
recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució 
aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a 
aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de 
caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del 
procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via 
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administrativa. El procediment es reanudarà o suspendrà a resultes de la decisió que 
adopti l’òrgan judicial.  

 
7. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements 

tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del 
deute tributari resulti quantificable.  

 En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
 
Article 28è. Altres supòsits de suspensió. 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió 

quan s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini.  
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència 

d’alguna de les circumstàncies següents:  
 
 a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.  
 b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.  
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i 

judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 
procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, 
béns peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan 
el contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.  

 
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de 

Barcelona la suspensió i si s’escau paralització del procediment, correspondrà a 
l’ORGT.  

 
 
Article 29è. Garanties. 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del 

deute tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que 
puguin originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en 
el moment en què es sol·licita la suspensió.  

 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 

exclusivament les següents:  
 
 a) Diners efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se, en la Tresoreria 

Municipal.  
 b)  Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de 

garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució que estigui degudament 
intervinguda. 

 c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per apor-
tar la garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la 
garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.  

 
3. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 

fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 58 d’aquesta 
Ordenança. 
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Article 30è. Revisió d’ofici. 
 
1. El Ple de l’Ajuntament o òrgan en qui delegui podrà declarar, previ dictamen 

favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la 
nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic en els quals 
concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la 
Llei General Tributària.  

 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:  
 
 a) D’ofici  
 b) A instància de l’interessat.  
 

En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va 
reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar.  

 
 
Article 31é. Declaració de lesivitat. 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 

220 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes 
declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic.  

 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament o òrgan en qui delegui. 
  
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 

d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.  
 
 
Article 32è. Revocació d’actes. 
 
L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en 
la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.  
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.  
 
 
Article 33è. Rectificació d’errors. 
 
L’Administració rectificarà en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat els 
errors materials o de fet i els aritmètics, sempre i quan no hagi passat el termini de 
prescripció de 4 anys des de que es va dictar l’acte administratiu que es pretén rectificar. 
S’efectuarà d’acord amb el previst a l’article 220 de la Llei General Tributaria 
 
La rectificació s’ajustarà a allò que disposa l’article 220 de la Llei General Tributaria. 
 
Aquest mateix procediment de rectificació s’aplicarà també quan siguin aplicats tipus 
impositius que no corresponguin al concepte liquidat, sempre que aquest error sigui 
degudament comprovat. 
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Article 34è. Correcció de vicis. 
 
L’abast dels defectes de forma i el de les actuacions administratives realitzades fora de 
termini, les conseqüències jurídiques de la invalidesa dels actes anul·lats i la facultat de 
corregir les faltes esmenables, que regula l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, s’aplicarà a les actuacions fiscals municipals 
sense excepció. 
 
 

CAPITOL V 
 

NORMES SOBRE GESTIÓ 
 

SECCIÓ I. GESTIÓ DE TRIBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC. 
 
Article 35è. Impostos de venciment periòdic. 
 
En la gestió dels impostos sobre bens immobles, sobre activitats econòmiques i sobre 
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves 
Ordenances  fiscals especifiques. 
 
 
Article 36è. Taxes. 
 
Els padrons es formaran a partir del padró de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’Ordenança fiscal 
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels 
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per  
l’Ajuntament. 
 
 
Article 37è. Calendari fiscal. 
 
1. L’Alcalde o persona en qui delegui aprovarà el calendari de cobrament dels tributs 

municipals de caràcter periòdic de l’exercici. 
 
2. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 

d’edictes de l’Ajuntament. 
 
 
Article 38è. Àmbit, contingut, formació, aprovació i exposició de padrons. 
 
1. Àmbit i contingut: 
 
Seran objecte de padró, sense perjudici del que s’estableixi en cada Ordenança 
particularment, les exaccions en què, per la seva naturalesa, es produeixi una continuïtat 
dels pressupostos determinants de l’exigibilitat del tribut. 
 
Els padrons, amb suport documental o magnètic hauran de contenir, a més de les dades 
específiques que cada un d’ells requereixi, segons les característiques de l’exacció, els 
extrems següents: 
 
a) Nom, cognoms, domicili del subjecte passiu i número d’identificació fiscal, i si no  

residís a Cornellà, el del seu representant en aquesta ciutat. 
 
b) Finca, establiment industrial o comercial, o element objecte de l’exacció. 
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c) Base d’imposició. 
d) Tipus de gravamen. 
e) Quota assignada. 
 
2. Formació: 
 
La formació dels padrons  prendrà com a base: 
 
a) Les dades existents a l'Administració municipal. 
b) Les declaracions o les declaracions - liquidacions dels subjectes passius en els 

casos en què així s’exigeixi. 
c) El resultat de la investigació practicada. 
 
3.  Aprovació: 
 
Els padrons, de contribuents u obligats al pagament de tributs de cobrament periòdic, 
seran aprovats per l’Alcalde o persona en qui delegui. 
 
4. Exposició pública: 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de 20 dies naturals, comptats a 

partir del primer dia del període de cobrament, durant aquest període els interessats 
podran examinar-lo. 

 
 Aquest tràmit d’informació publica es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí 

Oficial de la Provincia. 
 
2. L’anunci d’exposició produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun 

dels subjectes passius. 
 
3. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 

modificacions introduïdes en la llei i les Ordenances fiscals reguladores dels tributs, 
o resultant de les declaracions d’alteració  reglamentaries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara de allò que preveu 
l’article 102 de la Llei General Tributaria. 

 
4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, 

es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el termini 
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 

 
 
 

SECCIÓ SEGONA. GESTIÓ DE TRIBUTS DE VENCIMENT NO PERIÒDIC. 
 
 
Article 39è. Liquidacions. 
 
Classes: 
  
1. Les liquidacions tributaries seran provisionals o definitives. 
 
2. Tindran consideració de definitives: 
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 a) Les practicades en el procediment inspector prèvia comprovació i investigació de 
la totalitat dels elements de l’obligació tributaria, salvat el que disposa l’apartat 4 
de l’article 101 de la Llei  General Tributaria. 

 b) Les demés a les que la normativa tributaria atorgui aquest caràcter. 
 
3. En la resta de casos, les liquidacions tributaries tindran el caràcter de provisionals. 
 
4. Notificació de liquidacions de venciment singular: 
 
 a)   Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s’expedirà 

un document  de notificació que contindrà els requisits normatius.  
 b) La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 

recepció, així   com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte 
notificat. 

 c) La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General 
Tributària, la normativa de desenvolupament i, supletòriament, la Llei 30/1992 de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.  

 d) Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de 
resultar infructuosos dos intents d’entrega personal es deixarà a la bústia avís 
per què l’interessat passi per la llista  de Correus a recollir la notificació durant el 
termini de 15 dies naturals.  

 
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el 
seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, 
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels 
interessats, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. En la publicació constarà 
la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tri-
butari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva 
tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la 
compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des 
del següent al de la publicació de l’anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
PROVÍNCIA. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la 
notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del 
venciment del termini per comparèixer.  

 e) Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la 
seva Ordenança General de   Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de 
Dret Públic Municipals.  

 f) Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics quan 
l’interessat hagi designat aquesta via de comunicació per rebre les notificacions.  

 
5. Notificació de liquidacions de tributs de caràcter periòdic: 
 
 a) En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la 

liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran 
notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que 
així ho adverteixin. 

 
     L’augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions haurà de 

notificar-se al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements 
addicionals que el motivin, excepte quan la notificació provingui de 
revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis. 

 
 b) No es notificaran, de forma expressa, al contribuent les modificacions de 

l’increment de qualsevol de les tarifes, i coeficients del tipus de gravamen que, 
amb caràcter general, aprovi el Ple municipal. 
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6. Tampoc es notificaran al contribuent ni, en conseqüència, s’exigiran les liquidacions 

definitives practicades per l’Administració que reuneixin tots els següents requisits: 
  
 a) Que l’import a ingressar no excedeixi de 6,01euros, quantitat que es fixa com a 

insuficient per a la cobertura del cost de la seva exacció. 
 b) Que rectifiquin autoliquidacions o declaracions -  liquidacions que comportin un 

ingrés. 
 c) Que es consideri improcedent l’obertura d’expedient sancionador pels fets 

determinats de la diferència entra la liquidació administrativa i l’autoliquidació o 
declaració-liquidació per l’obligat tributari. 

 
En aquests supòsits les liquidacions provisionals quedaran elevades a 
definitives. 

 
7. Quan es tracti de liquidacions administratives que rectifiquin autoliquidacions i 

declaracions -  liquidacions amb sol·licitud de devolució, a compensar o, en general, 
que no comportin un ingrés, en les que concorrin totes les circumstàncies previstes 
en l’apartat anterior, no s’exigirà l’import a ingressar que resulti d’aquestes, sense 
perjudici de la notificació al contribuent de la liquidació practicada. 

 
 
Article 40è. Autoliquidació. 
 
1. Els subjectes passius o substituts dels tributs que l’Ordenança Fiscal corresponent 

estableixi el sistema d’autoliquidació hauran de presentar aquesta davant l’Ajuntament 
i ingressar l’import del deute a les oficines de Recaptació Municipal o de les entitats 
col·laboradores autoritzades, en el  moment que disposi l’esmentada Ordenança o en 
el supòsit de no fixar-lo dins del termini de trenta dies a comptar de la meritació del 
tribut. 

 
2. La declaració, juntament amb la documentació acreditativa del fet imposable i de les 

bases imposables i liquidables serà presentada a l’òrgan gestor acompanyada del 
justificant de pagament. 

 
3. Els òrgans gestors giraran, si s’escau, liquidacions complementàries a la vista de les 

dades consignades a la declaració, documents que l’acompanyen i antecedents 
existents a l'Administració, i instruiran expedient sancionador si el subjecte passiu 
hagués incorregut en infracció tributària. 

 
4. S’exigiran interessos de demora en els supòsits de presentació d’autoliquidacions o 

declaracions fora del termini establert o de presentació incorrecta d’aquestes. 
 
5. Quan el contribuent mitjançant l’autoliquidació hagi ingressat una quantia superior a la 

que correspongui, l'Ajuntament procedirà a la devolució d’ofici, sense perjudici que el 
contribuent pugui demanar la devolució d’ingressos indeguts. 

 
6. Els ingressos corresponents a autoliquidacions realitzades fora de termini sense   
requeriment  previ, hauran de satisfer: 
 
 a) Si l’ ingrés es realitza dins els tres mesos següents al venciment del termini 

voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec del 5 %, amb exclusió 
dels interessos de demora i   sancions. 

 b) Si l’ ingrés es realitza dins els sis mesos següents al venciment del termini 
voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec del 10 %, amb exclusió 
dels interessos de demora i sancions. 
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 c) Si l’ ingrés es realitza dins els dotze mesos següents al venciment del termini 
voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec del 15 %, amb exclusió 
dels interessos de demora i sancions. 

 d) Si l’ ingrés es realitza passats aquest dotze mesos següents al venciment del 
termini voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec del 20 %, amb 
exclusió de les sancions però no dels interessos de demora. 

 
7. En les exaccions de cobrament periòdic, sempre que l’Ordenança particular no 

estableixi el contrari, l’autoliquidació produirà alta en el respectiu registre, padró o 
matrícula, circumstància que es farà constar en l’imprès de declaració de liquidació i 
que servirà de notificació practicant-se la notificació de les successives quotes de la 
manera establerta en l’article 36 d’aquesta ordenança. 

 
 

CAPITOL VI. 
 

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

 
Article 41è. Iniciació de l’expedient. 
 
1. Amb caràcter general, el procediments s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà 

de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute.  
 
2.  Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada 

en la  Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a 
qualsevol de les oficines de l’ORGT.  

 
 Podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents:  
 
 a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui 

anul·lada.  
 b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.  
 
3.  Les devolucions s’ajustaran a allò que estableix la Llei General Tributaria en els 

articles  31, 32 i 221. 
 
 
Article 42è. Quantia de la devolució. 
 
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que 

havia estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre inte-
ressos de demora.  

 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en 
supòsits d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran 
en raó a la part de la liquidació anul·lada.  

 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des 

del dia en què es va fer l’ ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.  
 
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data 

de la proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la 
devolució.  
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Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que 
preveu l’article 26.6 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, si s’hagués 
modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora 
fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.  

 
 
4. Quan es declari indegut l’ ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé 

perquè s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent 
exigir el recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre 
aquesta quantia.  

 
 
Article 43è. Reintegrament del cost de les garanties. 
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre 

un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o 
judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat.  

 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè es puguin 

resoldre adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el 
reintegrament que correspongui, seran les següents:  

 
 a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 

d’identificació   fiscal, i domicili de l’interessat.  
 b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 

parcialment l’acte  administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, 
així com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  

 c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o 
societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions 
efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval.  

 d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el 
reintegrament, podent optar per:  

 
- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades 
identificatives  de l’Entitat de crèdit o bancària.  

  -  Xec nominatiu. 
  - Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació.  
  
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació 

precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies.  
 

 
 

CAPITOL VII. 
 

CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS. 
 

 
Article 44è. Sol·licitud. 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde o òrgan  
 en qui delegui. 
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2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT 
resoldre sobre la seva concessió.  

 
Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràc-
ter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.  

 
Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, 
per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera 
vegada tingui lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del 
benefici fiscal. En tot cas, el benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que 
no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió.   

 
L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat 
s’adoptarà en el termini que determinin les normes que les regulin. 

 
3. En el supòsit que el tribut s’hagi meritat els beneficis fiscals s’hauran de sol·licitar 

com a màxim,  dins dels períodes que a continuació s’especifiquen: 
 
 a) Quan es refereixin a tributs municipals que, per la continuïtat del fet imposable, 

siguin objecte de padró, matrícula o registre, en el període voluntari per efectuar 
l’ ingrés de la quota tributària. 

  b)  En qualsevol tipus de liquidacions dins del termini establert per recorre-les. 
 c) En cas de tributs municipals subjectes al sistema d’autoliquidació juntament al 

presentar la declaració-liquidació o dins del termini establert per efectuar l’ingrés 
de la quota tributària en via voluntària. 

 
Quan la documentació acreditativa esmentada a l’apartat núm. 1 d’aquest article 
s’aporti posteriorment a la presentació de la sol·licitud dels beneficis fiscals, 
aquests s’atorgaran, segons les normes de l’apartat anterior, a partir de la data 
de la seva presentació. 

 
4. No es podran reconèixer beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos 

per la Llei o  els derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals. 
 
 
Article 44bis.  
 
Establir el mateix tractament tant a les famílies amb el títol de monoparental com a les 
famílies en possessió del títol de nombrosa en aquelles bonificacions susceptibles 
d’aplicar-se als dos col·lectius, d’acord amb el que reguli al respecte el Govern de la 
Generalitat. 
 
 
Article 45è. Interpretació. 
 
Les exempcions, les bonificacions i les reduccions s’interpretaran en sentit restrictiu i no 
s’aplicaran a d’altres persones, i només per les seves obligacions tributaries pròpies i 
directes que les taxativament previstes, no s’estendran a d’altres supòsits que els 
específicament assenyalats. 
 
 
 

CAPITOL VIII 
 

CONVENIS 
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Article 46è. Subjectes. 
 
Els convenis podran establir-se amb subjectes passius individuals o amb agrupacions de 
contribuents. 
 
Els convenis podran establir-se amb agrupacions de contribuents legalment constituïdes 
i amb poder suficient a l’efecte. 
 
Es potestatiu per als contribuents acollir-se o no al règim especial de conveni, entenent-
se que l’accepten tots els que, trobant-se gravats pel mateix concepte, no hi renunciïn 
expressament de la manera que determina l’article següent. 
 
Els que haguessin renunciat no podran ser objecte de conveni referent al mateix exercici 
econòmic, i estaran sotmesos a les normes que estableix l'Ordenança de l’exacció 
corresponent. 
 
 
Article 47è. Conveni indivual. 
 
1. El conveni amb un subjecte passiu individual, una persona física o jurídica, podrà 

establir-se tant si es tracta de contribuent com de substitut. 
 
2. El subjecte passiu individual que tingui quantitats pendents de pagament a la 

Hisenda municipal, en període executiu, no podrà ser objecte de conveni mentre no 
hagi cancel·lat el seu deute tributari. 

 
3. Les condicions seran les mateixes que les establertes en l’article 53 de la present 

Ordenança per als convenis col·lectius. 
 
 
Article 48è. Convenis col·lectius. 
 
1. Els convenis amb agrupacions de contribuents tindran per objecte la fixació d’una 

xifra global i l’assignació, de comú acord, de la respectiva quota individual entre els 
diversos obligats a pagament. 

 
2. Els contribuents agrupats en un conveni assumeixen, subsidiàriament i 

mancomunada, l’obligació de cobrir els dèficits que, si és el cas, es produeixin al 
venciment de cada període de pagament per la manca d’ingrés de la quota individual 
d’algun dels agrupats, sempre i quan aquests no hagin renunciat al conveni de la 
manera prevista per l’article 49 de la present Ordenança. 

 
3. El repartiment complementari s’establirà en cada cas per l'Administració municipal i 

serà proporcional a les respectives quotes convingudes per cada contribuent obligat. 
 
 
Article 49è. Renuncia al conveni. 
 
1. Els contribuents que desisteixin de la decisió adoptada per l’agrupació a la qual 

pertanyen, faran efectiva la seva renúncia mitjançant escrit presentat durant els deu 
dies següents a la publicació al Butlletí Oficial de la Província, de l’acord municipal 
pel qual s’accepta la petició de conveni. 
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2. Els contribuents que durant el transcurs de l’exercici siguin alta en una activitat 
acollida en un conveni, podran renunciar-hi durant els quinze dies següents a la seva 
incorporació. 

 
3. En cas de renúncia, la determinació de les bases imposables s’efectuarà en règim 

d’estimació directa. 
 
 
Article 50è. Condicions del conveni. 
 
Els convenis s’ajustaran a les normes següents: 
 
1. Durada: 
 
 a) No podran tenir una vigència superior a 2 anys. 
 b) Podran prorrogar-se per 1 any si el subjecte passiu o l’agrupació de contribuents 

així ho sol·licita abans del darrer trimestre de vigència del conveni, i s’entendrà 
concedida la pròrroga si la Junta de Govern no resol la petició en el termini d’un 
mes després del seu venciment. 

 c) El nombre de pròrrogues anuals no podrà excedir de dos. 
 
2. Preu i forma de pagament: 

El preu convingut s’ingressarà en els terminis establerts a les normes reguladores 
del conveni. 
 

3. Assignació de quotes individuals: 
Les normes del conveni fixaran els criteris d’assignació i repartiment individual de 
quotes. 
 

4. Garantia: 
 

A fi de respondre de les obligacions derivades del conveni es constituirà 
necessàriament a la Tresoreria municipal i a disposició de l'Alcaldia, una fiança per 
l'import de la dotzena part del preu convingut, ja sigui en metàl·lic, valors o crèdits 
reconeguts i liquidats d’aquesta Corporació o a manera d’aval bancari. No serà 
necessària aquesta garantia quan l' ingrés del preu s’hagi de fer durant els seixanta 
dies següents a l’aprovació del conveni. 
 

5. Facultat inspectora de l'Ajuntament: 
 

L'Administració municipal tindrà facultat per requerir les dades i els antecedents que 
cregui oportuns, i de vigilar l'exacte compliment de les normes a les quals s’hagi de 
sotmetre l’agrupació, i totes les altres funcions relacionades amb el conveni. Aquesta 
facultat comprendrà també la inspecció a efectes d’establiment de les condicions per 
als successius convenis. 

 
6. Interessos: 
 

El retard del pagament del preu o de qualsevol termini i dels constrenyiments els 
recàrrecs corresponents, portarà a l’aplicació dels interessos de demora. 
 

7. Sancions: 
 
 S’establiran les sancions següents: 
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 a) Imposició de multes als subjectes passius o als administradors d’agrupacions, 
per incompliment de les seves obligacions. 

 b) Pèrdua de la fiança. 
 
8. Rescissió: 
 

La rescissió del conveni es produirà per la manca d’ingrés del preu o d’algun dels 
terminis establerts. 

 
 
Article 51è. Petició i aprovació. 
 
1. El procediment s’iniciarà a instància a part. 
 
2. Formulades per l’oficina gestora les condicions del conveni, i acceptades per les 

agrupacions de contribuents, la proposta de conveni se sotmetrà a la Comissió de 
Govern, la qual aprovarà o denegarà aquest, i l’acord que adopti es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
3. Amb l’acord de la Junta de Govern s’entendrà formalitzat el conveni, que no tindrà 

vigència mentre no s’hagi constituït la garantia, i si no es constituís en el termini d’un 
mes quedarà sense efecte. 

 
 
Article 52è. Assignació de quotes individuals. 
 
1. Aprovat el conveni, l’agrupació de contribuents procedirà a la imputació de bases i a 

la distribució de quotes individuals. 
 
2. Durant els trenta dies hàbils següents al de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de l’acord aprovatori del conveni, l’agrupació elevarà a l'Alcaldia una 
relació ordinal alfabètica dels contribuents, amb indicació de les seves bases i 
quotes. Transcorregut el termini assenyalat sense haver-se rebut la relació, la Junta 
de Govern podrà anul·lar el conveni i procedir a la determinació de les bases en 
règim d’estimació directa. 

 
 
Article 53è. Publicitat del repartiment. 
 
1. El repartiment de les quotes individuals s’exposarà al públic al tauló d’anuncis de la 

Casa Consistorial i al domicili de l’agrupació, i s’avisarà als contribuents mitjançant 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

 
2. El document de liquidació a què es refereix el paràgraf anterior estarà encapçalat 

amb les bases individuals de repartiment numerades correlativament, i es 
confeccionarà amb tota la claredat i per ordre alfabètic de carrers, fent constar la 
quantitat destinada a compensació per fallits i despeses generals. 

 
3. L’agrupació haurà de lliurar a l'Administració municipal dos exemplars del 

repartiment, un exemplar del Butlletí Oficial de la Província on hi hagi inserit l’anunci 
de la notificació i una certificació acreditativa que el repartiment ha estat exposat en 
un lloc visible de les oficines de l’agrupació i durant el termini establert. 

 
 
Article 54è. Obligacions accessòries. 
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Els contribuents agrupats en conveni, la quota individual dels quals sigui superior als 
72,12euros anuals, estaran obligats a presentar anualment a l'Administració Municipal, i 
als efectes informatius relacionats amb el càlcul de la xifra dels successius convenis si és 
el cas, una declaració comprensiva de les operacions realitzades durant l’any anterior, 
que indiqui la mateixa Administració amb referència a l’exacció o a les exaccions 
convingudes. 
 
 
 

CAPITOL IX 
 

RECAPTACIÓ 
 

SECCIÓ PRIMERA. ÒRGANS DE RECAPTACIÓ. 
 

Article 55è. Òrgans de recaptació. 
 
1. Únicament són competents per al cobrament dels deutes tributaris els òrgans i les 

entitats degudament facultats d’acord amb les Lleis i amb aquesta Ordenança. 
 
2. Els cobraments efectuats per òrgans, entitats o persones no competents no alliberen 

el deutor de la seva obligació de pagament, sense perjudici de les responsabilitats 
de qualsevol mena en què pugui incórrer el perceptor no autoritzat. L'Ajuntament no 
assumeix cap responsabilitat en casos d’usurpació de la funció recaptadora. 

 
3. Integren els Òrgans de Recaptació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 
 
 a) L’Alcalde President, o òrgan en qui delegui. 
 b) La Tresoreria de l'Administració Municipal. 
 c) La Caixa Municipal. 
 d) Les persones físiques o jurídiques que tinguin encomanada la gestió de 

recaptació, mitjançant acord de l'Ajuntament. 
 
4. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi 

estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i 
perifèrics de l’ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit 
l’exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament 
Orgànic i Funcional.  

 
5. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà 

segons el que preveu la seva Ordenança General.  
 
 
 

SECCIÓ SEGONA. DEUTE TRIBUTARI. 
 
 
Article 56è. Deute tributari. 
 
1. El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti de 

l’obligació tributària principal o de les obligacions de realitzar pagaments a compte. 
 
2. A més, el deute tributari estarà integrat, en el seu cas, per: 
 
 a) L’ interès de demora. 
 b) Els recàrrecs per declaració extemporània. 
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 c) Els recàrrecs del període executiu.  
 d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes a favor de 

l’Administració Municipal. 
 
3. Les sancions tributàries que puguin imposar-se d’acord amb el que preveu l’article 

82 i següents de la present Ordenança i demés legislació concordant no formaran 
part del deute tributari, però en la seva recaptació s’aplicaran les normes incloses en 
l’article 55 i següents d’aquesta Ordenança.  

 
 
Article 57è. Ajornaments i fraccionaments. 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament.  
 
1. Un cop liquidat i notificat el deute tributari, l'Administració municipal podrà 

discrecionalment ajornar o fraccionar el seu pagament, prèvia petició dels obligats al 
pagament sempre que s’acrediti documentalment que la situació econòmica - 
financera del deutor l’impedeixi transitòriament fer front al pagament en el seu temps 
i acreditant sempre l' interès de demora. 

 
2. El fraccionament o l’ajornament del pagament es regula per allò que estableix 

l’article 65 de la Llei General Tributària i en els articles 48 i següents del Reglament 
General de Recaptació. 

 
3. Els rebuts de cobrament periòdic no seran objecte de fraccionament, ni 

d’ajornament. 
 
4. No obstant allò previst anteriorment, en els rebuts de cobrament periòdic pels 

conceptes de l’Impost sobre bens immobles, Impost sobre activitats econòmiques, 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres, reserves de la via pública permanents i reserves temporals 
(càrrega i descàrrega) i la Taxa per l’aprofitament i serveis als mercats municipals, 
en el cas que aquests siguin domiciliats pels contribuents, es fraccionaran en quatre 
rebuts del 25% de l’import de cadascun d’ells. Per decret de l’Alcalde o òrgan en qui 
delegui, aquest règim es podrà estendre a altres tributs o modificar el número i/o 
quantia de les fraccions. 

 
5. Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir mitjançant aval bancari que 

cobreixi el deute principal, més els interessos de demora i més el 25% d’ambdós 
conceptes, excepte en els casos següents: 

 
a) Quan l’import conjunt del deute no excedeixi de 6.000€ i es trobi tant en període 

voluntari com executiu de pagament. A efectes de determinar la quantia anterior 
s’acumularan en  el moment en que es sol·liciti, tant els deutes a que fa referència la 
pròpia sol·licitud com a qualsevol altres del mateix deutor per les que s’hagi sol·licitat 
i no resolt ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents 
d’ingrés de les deutes ajornades o fraccionades, excepte quan estiguin degudament 
garantides. 

 
b) Quan el deutor no tingui béns suficients per garantir el deute i l’execució del seu 

patrimoni afectés substancialment el manteniment de la capacitat productiva i el 
nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva. 

 
6. La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 

dia següent al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a dita aportació.  
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7. a) Persones Jurídiques. 
 
 Els fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini màxim de 3 anys. 

Quan es tracti de fraccionament es concedirà un màxim de 18 fraccions. Els casos 
en que s’autoritzi el fraccionament o ajornament sense presentació d’aval bancari, el 
termini màxim serà 2 anys. 

  
  
 b) Persones Físiques. 
 
 Els fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini màxim de 4 anys. 

Quan es tracti de fraccionament es concedirà un màxim de 24 fraccions. Els casos 
en que s’autoritzi el fraccionament o ajornament sense presentació d’aval bancari, el 
termini màxim serà de 4 anys. 

 
8 L’acreditació documental de la situació econòmic - financera del deutor que sol·liciti 

el fraccionament del deute, es farà de las següents maneres: 
 
 a) Persona física: Presentant la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de 

les persones  físiques. 
 b) Persona jurídica: Amb la presentació del balanç de situació de l’empresa i la 

declaració als efectes de l’Impost de Societats o en el seu defecte, qualsevol 
document que acrediti la viabilitat de l’empresa. 

 
9 Els avals bancaris seran alliberats un cop comprovat el pagament total del deute 

garantit, inclosos els interessos meritats. 
 
 El procediment per a l’alliberació de les garanties serà el següent: 
 
 a) Pagat el deute, el contribuent ho comunicarà a la Tresoreria Municipal i podrà 

sol·licitar la devolució de l’aval.  
 b) La Tresoreria Municipal emetrà informe de comprovació del pagament del deute, 

i proposarà l’alliberació de l’aval. 
c) Si la proposta d’alliberació fos favorable aquesta es remetrà a la Intervenció   
      Municipal per tal que s’efectuïn els tràmits de devolució sense necessitat de cap     
      resolució ulterior. 

 
10.Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la     

concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General.  

 
11. La concessió d’ajornament o fraccionament amb dispensa total o parcial de garantia, 

implicarà que a la mateixa instància de petició es formula l’oportuna sol·licitud de 
compensació de deutes  i crèdits recíprocs perquè tingui els seus efectes des de la 
data de presentació fins al venciment de l’últim termini acordat, tot i que això pugui 
suposar venciments anticipats dels terminis i sense perjudici dels nous càlculs 
d’interessos de demora que resultin procedents. 

 
 
 
Article 58è. Prescripció. 
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
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 a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna 
liquidació.  

 b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.  
 c) L’acció per imposar sancions tributàries.  
 d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les 

garanties.  
 
2. El termini de prescripció començarà a computar-se en els diferents supòsits 

exposats en l’article anterior de la manera següent: 
 

En el cas a), des del dia en què finalitzi el termini reglamentari per presentar la 
corresponent declaració. 

 
 En el cas b), des de la data en què finalitzi el termini del pagament voluntari. 
 
 En el cas c), des del moment en què van ser comeses les respectives infraccions. 
 
 Al cas d), des del dia en què es va realitzar l' ingrés indegut. 
 
 
3. El termini de prescripció quedarà interromput per: 
 
 a) Qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del subjecte 

passiu i que porti al reconeixement, la regulació, la inspecció, l’assegurament, la 
comprovació, la liquidació i la recaptació de l’exacció acreditada per cada fet 
imposable. 

 b) La interposició de reclamacions o recursos de qualsevol tipus. 
 c) Qualsevol actuació del subjecte passiu en ordre al pagament o la liquidació del 

deute. 
 d) Per qualsevol acte fefaent del subjecte passiu que pretengui la devolució de 

l'ingrés indegut, o per qualsevol acte de l'Administració en què es reconegui la 
seva existència. 

 
4. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la nor-

mativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés.  
 
5. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir 

de la data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.  
 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al 
pagament.  

 
6. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense necessitat que la invoqui o l’al·legui el 

subjecte passiu. 
 
 
Article 59è. Compensació. 
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de 

gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions 
reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.  

 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la 

sol·liciti el deutor.  
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Aquests deutes es podran compensar amb els crèdits reconeguts, liquidats i 
notificats, originats per: 

 
 Devolucions per ingressos indeguts de qualsevol tribut. 
 
 D’altres crèdits que hagi de pagar l'Ajuntament al mateix subjecte passiu. 
 

Es requisit indispensable perquè es procedeixi a la compensació que siguin ferms 
els actes administratius que reconeguin i liquidin els crèdits i els deutes, a excepció, 
respecte d’aquests darrers, que es tracti de deutes tributaris que si hagin d’ingressar 
per autoliquidació. Igualment, podrà instar-se la compensació de qualsevol deute 
tributari liquidat si els interessats renuncien per escrit a la interposició de tota classe 
de recursos contra la liquidació inclòs el contenciós-administratiu. 

 
 S’exclouen de la compensació: 
 
 a) Els deutes tributaris que es recaptin mitjançant el segell municipal. 
 b) El ingressos que els substituts hagin d’efectuar per retenció. 
 c) Els crèdits que hagin estat endossats. 
 
 La compensació es podrà efectuar d’ofici o a instància del subjecte passiu. 
 
 
Article 60è. Compensació d’ofici. 
 
Es podrà acordar d’ofici la compensació entre els crèdits i els deutes assenyalats a 
l’article anterior, previ informe d'Intervenció. 
 
Article 61è. Compensació a instància del subjecte passiu. 
 
1. La sol·licitud de compensació contindrà el següent: 
 
 a) Nom i cognoms, raó social o denominació, domicili fiscal i número d'Identificació 

Fiscal de l’obligat al pagament i, si és el cas, de la persona que el representi. 
 
 b) Identificació del deute, la compensació del qual es sol·licita, indicant com a 

mínim l'import, concepte i data del venciment del termini d’ingrés en voluntària. 
 
 c) Identificació del crèdit reconegut per la Hisenda Municipal a favor del sol·licitant, 

la compensació del qual s’ofereix, indicant com a mínim l'import, concepte i 
òrgan gestor. 

 
 d) Declaració expressa de no haver estat transmès o cedit el crèdit. 
 
 e) Lloc, data i signatura del sol·licitant. 
 
2. A la sol·licitud de compensació s’acompanyaran els següents documents: 
 
 a) Autoliquidació degudament emplenada, o liquidació, del deute tributari, d’acord a 

la norma reguladora del tribut. 
 
 b) Certificat del Departament de Comptabilitat en què es reflecteixi l’existència del 

crèdit reconegut pendent de pagament i la suspensió, a instància de l'interessat, 
dels tràmits per al seu pagament mentre no es comuniqui la resolució del 
procediment de compensació. 
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3. Si la compensació es denega i hagués estat sol·licitada en període voluntari, en la 
notificació de l’acord s’advertirà al sol·licitant que el deute s’haurà de pagar, 
juntament amb els interessos meritats fins a la data de la resolució, en el termini 
establert a l’article 27 d’aquesta Ordenança. Transcorregut el termini indicat sense 
que s’hagi produït l' ingrés, s’exigirà el deute pendent per la via de constrenyiment. 

 
4. Si la compensació s’hagués sol·licitat en període executiu i es denega, continuarà el 

procediment de constrenyiment. 
 
 
 
Article 62è. Compensació automàtica. 
 
La compensació es produeix automàticament sense necessitat de cap acord 
administratiu quan es tracta de deutes tributaris que cal ingressar mitjançant 
autoliquidació o de crèdits del subjecte passiu contra l'Administració municipal per 
devolucions del mateix tribut que s’ingressa. El subjecte passiu, en aquests casos, ha de 
deduir l'import del seu crèdit de l'import que deu per autoliquidació, n’ha de justificar 
l’existència i, si cal, ingressar la diferència a favor de l'Administració Municipal. 
 
Quan una liquidació, l'import de la qual hagi estat ingressat, sigui anul·lada i substituïda 
per una altra, es podrà disminuir aquesta amb la quantitat prèviament ingressada. 
 
 
Article 63è. Efectes de la compensació. 
 
Acordada la compensació, el crèdit i el deute quedaran extingits en la quantitat 
concurrent. Com a conseqüència, l'Administració municipal lliurarà a l'interessat l'oportú 
justificant de l’extinció del deute i declararà extingit el crèdit compensat, practicant les 
operacions comptables que siguin necessàries. 
 
Quan el crèdit sigui superior a l'import del deute es satisfarà la diferència a l’interessat. 
 
La part del deute que excedeixi del crèdit seguirà el règim ordinari procedint-se al seu 
constrenyiment, si no és ingressada al seu venciment o continuant el procediment si el 
deute estava ja en fase de constrenyiment. 
 
 
Article 64è. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic 
mitjançant deduccions sobre transferències. 
 
1. Els deutes a favor de l’Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organis-

me autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no 
es regeixi per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada 
transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari.  

 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autòno-

mes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran 
extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de 
les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les 
referides entitats deutores.  

 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de 

les entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit 
contra l’Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la 
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Diputació de Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l’Assessoria Jurídica de 
l’ORGT el conjunt de les seves actuacions.  

 
4. L’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 

desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà la proposta d’actuació, 
que pot ser una de les següents:  

 
 a) Sol·licitar a l’Administració de l’Estat, a l’Administració autonòmica o la Local que, 

amb càrrec a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l’Ens 
deutor, s’apliqui la deducció de la  quantitat equivalent a l’import del deute.  

 b)  Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació.  
 
5.  Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per 

part dels Ens deutors dels Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns 
patrimonials, a l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la 
realització del crèdit municipal.  

 
6. Les actuacions que, si escau, hagin deportar-se a terme seran aprovades pel Treso-

rer, i de la seva resolució s’efectuarà notificació formal a l’entitat deutora.  
 
 
Article 65è. Sanció d’insolvència. 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de 

gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els 
béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.  

 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix 

formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva 
Ordenança General.  

 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament.  

Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència 
pot ser delegada en l’Organisme gestor.  

 
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits 

incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les 
justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a 
assolir la realització del crèdit.  

 
5. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es 

declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini 
de prescripció.  

 
 El deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.  
 
 
Article 66è. Execució forçosa. 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 

l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a 
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300euros, per 
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents:  
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 a) Deutes de quantia inferior a 30euros.  
  - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.  

 
 b) Deutes de quantia compreses entre 30euros i 300euros.  
  - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.  
  - Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.  
  - Sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computa-

ran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.  
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’ embarg referides al punt 

1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.  
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300euros, es podrà 

ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tribu-
taria, preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.  

 
5. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi  

garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns 
que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

 
 

SECCIÓ TERCERA. MITJANS DE PAGAMENT. 
 
 
 
Article 67è. Enumeració. 
 
1. El pagament dels deutes tributaris que cal realitzar en efectiu s’ha de fer per algun 

dels mitjans següents: 
 

a) Diners de curs legal. 
b) Xec. 
c) Transferència bancària o de Caixa d'Estalvis. 
d) Gir postal. 
e) Targeta de crèdit o de dèbit. 

 
2. Es pot autoritzar, per Decret de l'Alcaldia, qualsevol altre mitja de pagament en 

efectiu que sigui habitual en el tràfic mercantil i que estigui acceptat legalment. 
 
3.   Llevat dels diners de curs legal i els xecs, l’ús dels quals pot ser simultani per tal de       
satisfer un mateix deute tributari, no es poden emprar simultàniament diferents mitjans 
de pagament, un cop se n’ha elegit un, l'import d’aquest ha de correspondre al total del 
deute. 
 
 
Article 68è. Mandats de Transferència. 
 
Com a sistema regular d’ingrés en les Hisendes municipals els contribuents poden 
utilitzar transferències bancàries, la modalitat de les quals s’ha d’ajustar a les condicions 
següents: 
 
a) Solament es poden utilitzar en els casos de declaracions tributàries amb ingrés 

immediat i en les liquidacions notificades degudament al contribuent per 
l'Administració municipal. 
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b) Les sol·licituds es podran formular fins l’últim dia del període voluntari de cobrament 

d’una exacció i tindran efectes a partir de l'esmentat cobrament. 
 
c) Els mandats de transferència s’han de fer mitjançant els bancs, les caixes d’estalvis 

o els banquers que figuren inscrits degudament en el Registre creat per la Llei 
d’ordenació bancària a fi de fer-ne el pagament al compte corrent que l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat assenyali. 

 
d) El mandat de transferència es pot referir a diversos conceptes impositius però ha 

d’expressar el concepte o els conceptes tributaris concrets als quals correspon 
l'ingrés; en aquest darrer cas cal que s’hi adjunti una llista dels dèbits tributaris. 

 
e) Simultàniament al mandat de transferència, els contribuents han de trametre a 

l'Administració municipal les declaracions que hi pertoquin, tot expressant-hi la data 
de la transferència, el seu import i l’entitat bancària intermediària en l’operació; 
altrament hi cal adjuntar el volant justificatiu de la data, l'import i l’entitat de crèdit 
mandatària. La tramesa d’aquests documents s’haurà de fer per correu certificat. 

 
f) S’entén que els ingressos efectuats per transferència, han estat realitzats amb 

caràcter general en la data en que tenen entrada en l'Administració municipal. 
 
g) Un cop rebut l'import de la transferència i també la declaració o la notificació de la 

liquidació que l’origina. L'Administració municipal ha de retornar al contribuent la 
declaració amb la diligència de pagament o l’exemplar de la notificació i amb el 
document acreditatiu d’aquest pagament, on cal que s’hi hagi estampat un segell que 
acrediti que l' ingrés s’ha fet per transferència bancària. 

 
h) El fet que, en ordenar la transferència, el contribuent no hagi encara satisfet l'import, 

no impedeix de practicar la liquidació ni d’exigir-hi els recàrrecs o les sancions 
reglamentaris, llevat que el càrrec esmentat ja hagi estat lliurat als serveis de 
recaptació, motiu pel qual es pot tornar al contribuent. 

 
i) L'import d’aquelles transferències en que no sigui possible d’identificar el concepte o 

els conceptes tributaris, sigui per omissió de les dades establertes, sigui perquè s’hi 
troba algun error, com també per no haver fet la tramesa dins el termini de les 
declaracions o notificacions tributàries corresponents, s’han d’ingressar als comptes 
extrapressupostaris, tràmit que s’haurà de notificar degudament a l'interessat, el 
qual, al seu torn, serà requerit perquè completi les dades necessàries per fer la 
imputació correcta de l 'ingrés. 

 
j) Les comissions bancàries i totes les altres despeses ocasionades per l’ús de les 

transferències o les seves reexpedicions van a càrrec dels contribuents respectius. 
 
 
Article 69è. Gir Postal. 
 
1. Els pagaments en efectiu també es poden fer efectius mitjançant un gir postal o 

telegràfic. 
 
2. Els contribuents, alhora que fan la imposició del gir, han de trametre a l'Ajuntament 

l’exemplar de la declaració o de la notificació o, en tot cas, consignar el concepte o 
els conceptes tributaris concrets als quals correspongui la imposició. L’exemplar de 
declaració o notificació que es trameti serà consignat amb la data de la imposició i el 
número assignat al gir. 
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3. Cal considerar a tots els efectes que els pagaments efectuats per gir postal han estat 
consumats amb caràcter general en la data en què el gir s’ha imposat. 

 
 
Article 70è. Diner de curs legal. 
 
A la finestreta del Departament de Tresoreria no seran admesos els pagaments en 
metàl·lic per qualsevol tipus de concepte ja siguin tributs, preus públics, sancions, 
fiances, dipòsits etc., l’import dels quals sigui superior a 300€. Per imports superiors a 
aquesta xifra, es podrà optar per alguna de les formes enumerades a l’article 67 
d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 71è. Xecs. 
 
1. Els contribuents podran utilitzar el sistema de xecs per efectuar els seus ingressos a 

la Hisenda municipal. L'import del xec podrà contreure’s a un dèbit o comprendre 
diferents ingressos que es facin simultàniament. 

 
2. Els xecs que, amb aquesta finalitat s’expedeixin hauran de reunir, a més dels 

requisits generals exigits pel Codi de Comerç, les característiques següents: 
 
a) Ser nominatius a favor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i certificats o 

conformats per l’entitat de crèdit lliurada. 
 
 
b) El nom del signant del xec bancari s’expressarà sota la signatura amb tota la 

claredat. Quan signi l’apoderat en nom del contribuent, hi figurarà, abans de la 
signatura, el nom complet del titular del compte corrent, així com el del signant de 
l’efecte bancari. 

 
3. El lliurament de xecs només alliberarà el deutor quan hagin estat realitzats, d’acord 

amb la legislació tributària, civil i mercantil. 
 
4. Els ingressos efectuats mitjançant xecs de compte atesos per l’entitat lliurada, 

s’entendran realitzats el dia en què s’efectuï el pagament a la caixa corresponent. 
 
 
Article 72è. Domiciliació bancària.  
 
1. Es potenciarà la domiciliació bancària mitjançant campanya que divulgui els seus 

avantatges. 
 
2. Als contribuents que tinguin els rebuts domiciliats l'Ajuntament remetrà, a l'inici del 

període voluntari, nota informativa amb les dades del tribut i el compte de 
domiciliació, així com la data en què s’efectuarà el càrrec en el compte. L’Ajuntament 
ordenarà el càrrec en el compte dels obligats al pagament en els períodes establerts 
en el calendari fiscal aprovats per a l’any 

 
3. Si la domiciliació no fos atesa, l’entitat bancària ho comunicarà, a fi que la unitat de 

recaptació pugui remetre al subjecte passiu el document de pagament. 
 
4. En els supòsits de rebuts domiciliats, les dades del deute s’incorporaran en el suport 

magnètic que origini el corresponent càrrec bancari, i l’entitat bancària haurà 
d’expedir i remetre el comprovant de càrrec al compte, i aquest es considerarà 
acreditatiu del pagament del deute. 
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5. Si efectuat el càrrec en el compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, 

podrà ordenar-ne l’anul·lació abans del termini del període de cobrament en 
voluntària. 

 
6. Les domiciliacions s’hauran de rebre a la Tresoreria municipal al menys 40 dies 

abans del començament del període recaptatori, (no es computarà el mes d’agost a 
efectes d’aquets càlcul). Altrament, tindran efecte a partir del període següent. 

 
7. Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit, excepte en els següents 

supòsits: siguin anul·lades per l'interessat, es canviï la titularitat, es modifiqui 
qualsevol dada essencial del tribut, hagin estat rebutjades per l’entitat bancària o bé 
que l’Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades. 

 
8. Les domiciliacions quedaran sense efectes per impagament reiterat dels rebuts 

deguts a causes imputables al contribuent. 
       S’entendrà per reiterat a la segona vegada que no s’efectiu el pagament. 
 

 
 

SECCIÓ IV 
 

RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI. 
 
 
Article 73è. Terminis d’ingrés. 
 
1. Els obligats al pagament faran efectius als deutes resultants de liquidacions 

practicades per l’Ajuntament en període voluntari dins els terminis següents: 
  

a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la 
 notificació fins el dia 20 del mes posterior o si aquest es inhàbil fins l’immediat   
 hàbil següent. 
 
b) Els notificats entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de  
    la  notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest es inhàbil fins   
    l’immediat hàbil següent. 

 
2. El pagament dels deutes que es recaptin mitjançant rebut s’efectuarà en el termini 

mínim de 2 mesos. 
 

Un cop transcorregut aquest prosseguirà l’exacció per via executiva regulada a 
l’article 71 i següents de la present ordenança. 
 

      Amb caràcter especial es complirà el que estableixi el conveni o be el que assenyali  
      la respectiva ordenança fiscal.     
 
 
Article 74è. Entitats col·laboradores. 
 
1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats bancàries autoritzades, i en cas 

d’haver-ne d’autoritzar de noves,  hauran d’ésser aprovades per l'Alcaldia-
Presidència o òrgan en qui delegui. 

 
2. Les funcions a realitzar per les entitats bancàries col·laboradores en la recaptació 

són les següents: 
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 a) Recepció i custòdia de fons, lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà 

de pagament dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit 
per l'Ajuntament i el pagament tingui lloc en les dates reglamentades. 

 b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular 
l'Ajuntament els fons procedents de la recaptació. 

 
 
 c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el crèdit tributari satisfet i 

la data de pagament i l’elaboració del corresponent suport informàtic que 
desenalment, serà lliurat a la Tresoreria Municipal junt amb el comprovant 
acreditatiu que ha estat ordenada la transferència de fons al compte designat per 
la Tresoreria. 

 
3. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves 

actuacions a les directrius contingudes en l’acord d’autorització en el qual 
necessàriament haurà de preveure's l’exigència de responsabilitat pel supòsit 
d’incompliment d’aquestes normes. 

 
 

SECCIÓ V. 
 

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU. 
 
 
Article 75è. Iniciació del període executiu i procediment de constrenyiment. 
 
1. El període executiu i el procediment administratiu de constrenyiment s’inicien per a 

les liquidacions prèviament notificades, no ingressades al seu venciment, el dia 
següent al venciment del termini d’ingrés en període voluntari. 

 
2. En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaració-liquidació o autoliquidació, 

quan aquestes s’hagin presentat en el termini sense realitzar l' ingrés corresponent 
en tot o en part, els esmentats període i procediment s’inicien pel deute no ingressat 
el dia següent al venciment del termini o terminis d’ingrés en període voluntari. 

 
3. En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaració-liquidació o autoliquidació, 

quan aquestes s’hagin presentat fora de termini sense requeriment previ i sense 
realitzar l' ingrés corresponent sense sol·licitar expressament l’ajornament o el 
fraccionament de pagament, els esmentats període i procediment s’inicien, pel deute 
no ingressat, el dia següent de la presentació. 

 
 
Article 76è. Efectes.  
 
La iniciació del període executiu produeix els següents efectes: 
 
Exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu en els termes 
dels articles 26 i 28, respectivament, de la Llei General Tributària i, si és el cas, de les 
costes del procediment de constrenyiment. 
 
Els recàrrecs del període executiu són de tres tipus:  
 
 a) El recàrrec executiu serà del 5%  
 b) El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10%  
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c) El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20%. Quant sigui d’aplicació 
aquest recàrrec s’exigiran els interessos de demora acreditats des de l’inici del 
període de constrenyiment. 

 
Els terminis d’ingrés dels deutes constrets seran els següents: 
 
 a) Si la notificació de la providencia es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes 

des  de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes següent o fins  
  l’immediat hàbil posterior.  
  
 b) Si la notificació de la providencia es realitza entre els dies 16 i darrer de cada 

mes  des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes  
posterior fins l’immediat hàbil següent. 

 
Si el deute no es satisfà en els esmentats terminis, es procedirà a l’execució del 
patrimoni del deutor. 
 
 
Article 77è. Providencia de constrenyiment. 
 
1. Un cop finalitzat el període de pagament voluntari dels tributs, el Tresorer Municipal 

dictarà la providència de constrenyiment, la qual tindrà la mateixa força executiva 
que la sentència judicial per a procedir contra els béns i drets dels obligats al 
pagament. 

 
2. Contra la providència de constrenyiment únicament seran admissibles els següents 

motius d’oposició: 
 
 a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
 

 b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i 
d’altres causes de suspensió de procediment de recaptació. 
  

 c) Manca de notificació de la liquidació. 
 
 d) Anul·lació de la liquidació. 
 

 e) Error o omissió en el contingut de la providència de constrenyiment que impedeixi 
la identificació del deutor o del deute constret. 

 
3. La falta de notificació de la decisió de constrenyiment serà motiu d’impugnació dels 

actes que es produeixin en el curs del procediment. 
 
 
Article 78è. Notificacions en via de constrenyiment. 
 
1. Totes les notificacions constaran de: 
 
 a) Text íntegre de l’acte, i recursos que contra aquest acte  siguin procedents, 

òrgans davant els quals puguin interposar-se i termini per a la seva interposició. 
 
2. Quan la notificació sigui del títol executiu amb la corresponent providència de 

constrenyiment, haurà de contenir, a més de les dades esmentades, les següents: 
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 a) Terminis i llocs d’ingressos i advertiment que, en el cas de no efectuar l' ingrés 
en els esmentats terminis, es procedirà a l’embargament dels béns o, a la 
execució de les garanties existents. 

 b) Advertiment sobre liquidació d’interessos de demora i repercussió de costos del 
procediment. 

 c) Possibilitat de sol·licitar l’ajornament del pagament. 
 d) Advertiment sobre la no suspensió del procediment, si no és en els casos i 

condicions previstos en l’article 165 de la Llei General Tributària. 
 
3. La notificació es practicarà d’acord amb el que disposen els articles 58,59,60 i 61 de 

la Llei 30/1992 de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
Administratiu Comú. 

 
 
Article 79è. Interessos de demora. 
 
1. L’ajornament o fraccionaments de pagaments de deutes tributaris, produiran 

interessos de demora durant el temps transcorregut entre el venciment del deute en 
període voluntari fins la data del seu ingrés. 

 
2. En cas d’autorització de fraccionament, es calcularan els interessos de demora per 

cada fracció, i s’hauran de pagar juntament amb aquesta, en el termini corresponent. 
 
3. El tipus d’interès aplicable serà el que per a cada exercici econòmic es fixi per 

l'Administració General de l'Estat, mitjançant disposició de caràcter general. 
 
4. Independentment del que es preveu en els apartats 1 i 2, les quantitats degudes a 

l'Hisenda Municipal, acreditaran interessos de demora fins al dia anterior al seu 
pagament. 

 
5. La base per al càlcul de la liquidació dels interessos de demora, serà la quota 

tributària impagada, sense incloure el recàrrec ni les costes acreditades. 
 
6. Els òrgans de recaptació practicaran el càlcul de l'import dels interessos de demora i 

els cobraran en el moment del pagament del deute constrenyit. 
 
 
Article 80è. Tramitació. 
 
Tots els actes, els tràmits i les qüestions relacionades amb el procediment executiu, fins 
a l’efectivitat del deute, se substanciaran i s’adaptaran a les normes que estableixen el 
capítols corresponents del Reglament General de Recaptació. 
 
 
Article 81è. Suspensió del procediment. 
 
1. Iniciat el procediment de constrenyiment únicament es podrà suspendre, un cop 

presentada la corresponent garantia: 
 
 a) En els casos i forma previstos en la regulació dels recursos aplicables a la Gestió 

recaptatòria. 
 b) En altres casos que estableixin les Lleis. 
 
2. No obstant això, es paralitzaran les actuacions del procediment sense necessitat de 

garantia quan l'interessat ho sol·liciti davant l’òrgan de recaptació, si demostra 
l’existència d’alguna de les circumstàncies següents: 
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 a) Que hi ha hagut error material, aritmètic o qualsevol altre de fet en la 

determinació del deute. 
 b) Que ha estat ingressat el deute i, si és el cas, les costes del procediment 

produïdes per l'esmentat ingrés. 
 c) Que el deute ha estat compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Correspon a l'Alcalde-President o persona en qui delegui declarar la suspensió del 

procediment de constrenyiment. 
 
4. En el supòsit que s’estimi el recurs interposat contra el deute tributari o s’hagi pagat 

el total d’aquest, el procediment per a la alliberació de les garanties serà el previst a 
l’article 57 d’aquesta Ordenança. 

 
 
Article 82è. Durada del procediment executiu. 
 
1. Els òrgans executius hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè la recaptació 

executiva no es perllongui més dels dos anys següents a la fi del semestre en el qual 
van ser carregats inicialment els respectius valors. 

 
2. Igualment, quan pugui haver-hi una tercera persona obligada al pagament d’un 

deute, en virtut d’un precepte legal o d’una disposició de l'Ordenança Fiscal 
respectiva i en concepte de responsable subsidiari, haurà d’accelerar el procediment, 
als efectes que, en el cas que el contribuent resultés fallit, totalment o parcial, pugui 
elevar la proposta de declaració del responsable subsidiari, en temps hàbil, que 
permeti a l'Ajuntament la plena eficàcia de les disposicions contingudes en els 
articles 168 i 194 de la Llei Hipotecària. 

 
 
Article 83è. Aixecament de l’embargament de béns. 
 
1. En qualsevol moment anterior a l’adjudicació dels béns podran els deutors, els causa 

havents, i, si és el cas, els creditors hipotecaris, alliberar els béns embargats, 
mitjançant el pagament del deute tributari, recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i les costes de procediment. 

 
2. Un cop cobert el deute, recàrrec, interessos i les costes de procediment amb l'import 

de les adjudicacions efectuades, s’aixecarà l’embargament dels béns no venguts i 
s’acordarà la seva lliure disposició per part del deutor. 

 
 
Article 84è. Anul·lació de liquidacions. 
 
1. Conforme es preveu a la Llei General Pressupostària, s’anul·laran i seran baixa en 

comptabilitat les liquidacions i rebuts quan el deute tributari no excedeixi de 6,00 
euros, si en finalitzar el període voluntari de recaptació no han estat pagats. 

 
2. Així mateix, s’anul·laran i seran baixa en comptabilitat les liquidacions integrades en 

un expedient executiu l'import total del qual, exclòs el recàrrec de constrenyiment, no 
excedeixi de 60,09 euros, si a 1 de gener es trobessin en període executiu.  

 
 
 

CAPITOL X 
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INSPECCIÓ TRIBUTARIA. 
 

SECCIÓ PRIMERA 
 
 
Article 85è. La Inspecció tributaria. 
 
1. La unitat d’Inspecció Tributaria portarà a terme actuacions de comprovació i, si 

s’escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels 
tributs que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions 
comporta, si cal, regularitzar la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica 
d’una o més liquidacions.  

 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 

següents:  
 
 a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment 

dels que siguin ignorats per l’Administració tributària local.  
 b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions que els 

obligats   tributaris hagin presentat.  
 c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació 

i investigació.  
 d) Verificar el compliment dels requisits exigits per obtenir beneficis o incentius fis-

cals i devolucions tributàries o per gaudir-ne.  
 
 e) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i 

naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures 
que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals en general i sobre l’abast de les 
obligacions i drets que se’n derivin.  

 f) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant 
amb especial interès la correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes 
passius que hi han de figurar.  

 g) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària 
local puguin portar a terme les seves funcions.  

 h) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i 
d’altres elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.  

 i)  Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els 
articles 136 a 140 de la Llei general tributària.  

 k) Les demés que s’estableixin en altres disposicions  o se li encomanin per les 
autoritats competents. 

 
3. Si en el decurs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els 

obligats tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions 
tributàries, aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les 
disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim 
sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació. No gens menys, les 
infraccions comeses quan era vigent el règim anterior es sancionaran d’acord amb 
allò que s’hi disposava, llevat que el nou règim els resulti més afavoridor.  

 
 
Article 86è. Personal inspector. 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 

realitzades pels funcionaris del Servei d’inspecció, sota la immediata supervisió de 
qui en tingui la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament.  
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2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 

comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.  

 
3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a 

terme les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques 
hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aqueixes 
funcions.  

 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i 

hauran de guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que 
coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, 
falta administrativa greu.  

 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que 

l’acrediti per a l’exercici del seu treball.  
 
 
 
Article 87è. Classes d’actuacions. 
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 
 a) De comprovació i investigació.  
 b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.  
 c) De valoració. 
 d) D’informe i assessorament.  
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei General Tributària i en les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament, tal com disposa l’article. 12.1 de 
la primera de les normes citades.  

 
 
Article 88è. Lloc i temps de les actuacions. 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, 

segons decideixi la Inspecció:  
 
 a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu 

representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.  
 b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.  
 c) Al lloc on existeixi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del  
   pressupost de fet de l’obligació tributària.  
 d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals 

hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats.  
 
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc, data i hora on hagi de 

desenvolupar-se la pròxima actuació, cosa que es farà constar en la corresponent 
comunicació o diligència.  

 
3. El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte la 

Llei general tributària i la normativa dictada per al seu desplegament.  
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Article 89è. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció. 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 
   a) D’ofici 
  b) A Petició de l’obligat tributari. 
  
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 

degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi 
assenyala i tingui a disposició dels òrgans d’inspecció la documentació i els altres 
antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació 
en les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es 
desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei 
General Tributària i la normativa dictada per al seu desplegament.  

 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 

l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat 
dels elements d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb 
una liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un 
nou procediment.  

 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, 

que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret 
que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents 
s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment 
la representació i n’hagi donat compte expressament a la Inspecció.  

 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol 

lloc on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a 
tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions 
tributàries o n’existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de 
l’actuació inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat 
tributari, caldrà el seu consentiment o l’oportuna autorització judicial.  

 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 

qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb 
independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat.  

 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els 

períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o 
reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció 
podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la 
revisió prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement.  

 
8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comu-

nicacions, informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, 
proposant-hi, a més, la regularització que s’escaigui o declarant que la situació 
tributària de l’obligat és correcta.  

    
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a 

l’inspector en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho 
són a l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde.  

 
 
Article 90è. Terminació de les actuacions inspectores. 
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1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un ter-

mini màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que 
s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en 
compte les dilacions imputables als interessats ni els períodes d’interrupció 
justificada. No obstant això, aquest termini es podrà perllongar motivadament per 12 
mesos més si en el seu desenvolupament s’aprecia una complexitat especial o es 
descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades.  

 
2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, 

s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar-hi la regularitza-
ció que calgui.  

 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat 

tributari o el seu representant es neguen a rebre o subscriure l’acta, aquesta es 
tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat.  

 
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, trami-

tació i efectes que estableixen els arts. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general 
tributària i la normativa dictada per al seu desplegament.  

 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 

disconformitat es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò 
que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a 
formular.  

 
6. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord ha 

d’atorgar-se amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en 
altre cas, per l’Alcalde.  

 
 

 
SECCIÓ SEGONA. RÈGIM SANCIONADOR. 

 
 
Article 91è. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries. 
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat 

en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, 
com ara el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 
d’octubre). Si encara no ha prescrit el dret a sancionar-les, les infraccions comeses 
abans que hagués entrat en vigor la vigent Llei general tributària es sancionaran 
d’acord amb la normativa anterior, llevat que el nou règim sancionador els sigui més 
avantatjós.  

 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats 

esmentades a l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omis-
sions tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració 
hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una 
infracció tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats 
solidàriament al pagament de la sanció.  

 
 Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.  
 
3. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la 

seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o 
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inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà 
caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que 
calgui imposar.  

 
4. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físi-

ques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts en l’article 40 de la Llei General Tributària.  

 
5. El nou règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses 

abans de la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la 
regulació precedent, sempre que en resulti més favorable per al subjecte infractor i 
que la sanció imposada encara no sigui ferma.  

 
 
Article 92è.Concepte i classes d’infraccions i sancions tributaries. 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culpables amb qualsevol 

grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general 
tributària, en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra 
llei.  

 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu 

i, si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la 
sanció que en cada cas s’escaigui. La base de la sanció serà, en general, l’import de 
la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts 
d’aqueix import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.  

 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 

presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports 
falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, 
productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute 
tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació 
amb la base de la sanció sigui superior al 10%. 

  
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o 
altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la 
utilització de persones o entitats interposades.  

 
4. Llevat que la Llei General Tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali 

un  percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà:  
 
 a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la 

sanció.  
 b) Si és greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 50% sobre la base 

de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris 
de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que 
ultrapassi el 100%.  

 
 c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 100% sobre la 

base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels 
criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, 
sense que ultrapassi el 150%.  

 d) Si s’escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori 
quan es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei General Tributària.  
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5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 
recollits en l’article 187 de la Llei General Tributària, si hi resulten aplicables:  

 
 a) Comissió repetida d’infraccions tributàries.  
 b) Perjudici econòmic per a la Hisenda Local.  
 c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.  
 d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de 

gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa 
contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció.  

 
   Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.  
 
6.  Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent 

s’aplicaran segons els criteris següents:  
 
 a) Comissió repetida d’infraccions tributàries.  
 

Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a 
l’actual infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una 
infracció lleu de la mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts 
percentuals; quan la infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, 
l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu, l’increment serà 
de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la 
mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei General 
Tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que 
resultaria d’una autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir 
indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran 
de la mateixa naturalesa. En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del 
règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu.  

 
 b) Perjudici econòmic per a la Hisenda Pública Local.  
 

Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per 
un cantó, i la quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la 
que es derivi d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució 
obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge 
superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, 
superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament, 
s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.  

 
7. Les sancions establertes a l’apartat 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import 

quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mit-
jançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només 
serà aplicable quan la infracció consisteixi en:  

 
 
  a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.  
 b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 

documents   necessaris per practicar liquidacions.  
 c) Obtenir indegudament devolucions.  
 d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.  
 e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 

tributaris  aparents.  
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Presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
Resistència, obstrucció excusa o negativa a les actuacions de l’Administració 
tributaria local. 

 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si 
interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció 
contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes 
tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si 
interposa recurs o reclamació contra la regularització.  

 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 

reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari sense sol·licitar 
ajornament o fraccionament i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació 
o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la 
notificació a l’interessat.  

 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 

pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per 
imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que 
es van cometre les infraccions corresponents.  

 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o 
a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 

 
Article 93è. Altres infraccions tributàries. 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries:  
 
 a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 

tributaris aparents.  
 b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no 

imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un 
règim d’imputació de rendes.  

 c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici  econòmic.  

 d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produei-
xin.  

 e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.  
 f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal 

o d’altres números o codis establerts per la normativa tributària.  
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 

disposen els articles 195 a 202 de la Llei General Tributària.  
 
 
Article 94è. Liquidació d’interessos de demora. 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei General Tributària, s’exigiran interessos de demora 

quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una 
liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés 
s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoli-
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quidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma 
incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el 
període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari 
hagi obtingut una devolució improcedent.  

 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de 

l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que 
transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la 
notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra una 
sanció tributària.  

 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les 

propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que 
practiquin, tenint en compte les especialitats següents:  

 
 a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia 

en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment. 

  
 b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el 

dia en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini 
establert legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la 
proposta de liquidació, supòsit en el qual la data final serà la de l’acord que 
aprova la liquidació.  

 
 c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 

provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i 
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent.  

 
 
Article 95è. Procediment sancionador. 
 
1. El procediment sancionador es tramitarà de forma separada, excepte renúncia de 

l’obligat tributari, segons disposa la Llei General Tributària, tramitant-se en aquest 
cas conjuntament. 

 
2. S’iniciarà d’ofici, mitjançant notificació de l’acte administratiu emès per l’òrgan 

corresponent. 
 
3. Finalitzades les actuacions es formularà proposta de resolució, la qual contindrà de 

forma detallada els fets, la seva qualificació jurídica i la infracció que aquests puguin 
constituir o la declaració, en el seu cas, d’inexistència d’infracció o responsabilitat. 

 
Així mateix es concretarà la sanció proposada amb indicació dels criteris de 
graduació aplicats i motivació de la seva procedència. 

 
La proposta es notificarà a l’interessat, tot indicant-li que pot examinar l’expedient i 
atorgant-li un termini de 15 dies per formular al·legacions i presenti els documents i 
proves que estimi convenient. 

 
4. En el supòsit que a l’iniciar l’expedient sancionador l’òrgan competent tingués tots els 

elements que permetin formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta 
s’incorporarà a l’acte d’iniciació, el qual es notificarà a l’interessat en els mateixos 
termes que els indicats a l’últim paràgraf de l’apartat anterior. 

 
5. En el cas que l’interessat presti la seva conformitat a la proposta de resolució, 
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s’entendrà dictada i notificada la resolució per l’òrgan competent, per imposar la 
sanció, una vegada transcorregut el termini d’un mes, a comptar de la data en que 
va manifestar la conformitat, sense necessitat de nova notificació expressa, excepte 
que en l’esmentat termini l’indicat òrgan li notifiqui un acte amb algun dels continguts 
següents: 

 
 a) Rectificant errors materials. 
 b) Ordenant completar l’expedient mitjançant la realització de les actuacions que 

procedeixin. 
 c) Confirmant la liquidació proposada en l’acta. 
 d) Estimant que en la proposta de liquidació ha existit error en l’apreciació dels fets 

o indeguda aplicació de les normes jurídiques i concedint a l’interessat termini 
d’audiència previ a la liquidació que es practiqui.  

 
6. El procediment sancionador ha de concloure’s en el termini màxim de sis mesos, 

comptats des de la notificació de la comunicació del seu inici. 
 

S’entendrà que ha concluit el procediment en la data en que es notifiqui l’acte 
administratiu de la resolució. 

 
7. L’execució de les sancions restarà automàticament suspesa, en període voluntari, 

sense necessitat d’aportar garanties, com a conseqüència de la interposició en 
temps i forma d’un recurs o reclamació administrativa, contra aquestes, fins que 
siguin fermes en via administrativa. 

 
 
Article 96è. Procediment sancionador abreujat. 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-

se l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els 
elements que permetin formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta 
s’incorporarà a l’acord d’iniciació.  

 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest 

l’expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri 
convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns.  

 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions 

ni aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució 
d’acord amb la susdita proposta.  

 
 
Disposició transitòria. 
 
Durant la vigència de la delegació efectuada a favor de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la declaració de crèdits incobrables regulada a l’article 80 
d’aquesta ordenança, es regirà per la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 
General Tributària, el Reglament General de Recaptació així com per les disposicions 
que pugui dictar el citat organisme. 
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Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessions dels dies 25 de juliol de 2013, 26 de setembre de 2013 i 19 de desembre de 
2013. Entrarà en vigor els dies  1 de setembre de 2013, 19 de novembre de 2013 i 1 de 
gener de 2014 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANCES FISCALS 
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Ordenança Fiscal núm. 1 
 
 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 
 
 Article 1r. Naturalesa. 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l’article 59.1 amb 
caràcter obligatori l’Impost sobre Béns Immobles. Tribut directe de caràcter real que 
grava el valor dels béns immobles, regulat a l’article 60 i següents de l’esmentat text 
refós i a la present Ordenança. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la titularitat dels següents drets sobre els 

béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 
 
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics 

a que estiguin afectes. 
 
b) D’un dret real de superfície. 
 
c) D’un dret real d’usdefruit.  
 
d) Del dret de propietat.  
 
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en l’apartat 

anterior per l’ordre establert determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants 
modalitats previstes. 

 
3. Tindran la consideració de béns immobles rústics, urbans o de característiques 

especials els definits com a tals en els articles 6, 7 i 8 de Text Refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari  

 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també 
les herències jacents, comunitat de bens i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que 
siguin titulars, d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos 
en l’apartat 1  de l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
1. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, 

l’adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes 
tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost. 

 
2. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d’usdefruit o de 

superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de 
respondre del pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest 
impost. 
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3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
 
Article 5è. Exempcions. 
 
1. Estaran exempts els següents immobles: 
 
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats 

locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis 
educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional. 

 
b) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i 

la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de lo establert 
en l’article 16 de la Constitució. 

 
c) Els de la Creu Roja Espanyola. 
 
d) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals 

en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva 
representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials. 

 
e) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en el 

mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altra 
servei indispensable per a l’explotació de les esmentades línies. No estan exempts, 
per consegüent, els establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, 
els habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.  

 
f) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total 

o parcialment, al règim de concert educatiu, en quant a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertat. 

 
g) Els béns dels que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre 

que estiguin directament afectats al compliment dels seus fins específics. 
 
h) Els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6’00euros. 
 
i) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 

corresponent a la totalitat de béns rústics  posseïts en el municipi sigui inferior a 
6,00euros. 

 
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, estiguin enumerats en 

l’article 62 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
k) Els bens dels quals siguin titulars les entitats sense fins lucratius, a excepció dels 

afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats. 
 

La concessió d’aquesta exempció resta condicionada a la comunicació a 
l’Ajuntament de Cornellà per part de les entitats interessades del seu acolliment al 
règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal 
de les entitats, sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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1.1 L’exempció dels apartats f) i k) han de ser sol·licitades pel subjecte passiu i es 
concediran de forma expressa.  

 
2. Els períodes per sol·licitar els beneficis fiscals així com els seus efectes seran els 

establerts en l’article 44 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció. 
 
 
Article 6è. Bonificacions. 
 
1. Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota integra de l’impost, els immobles 

que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i 
no figurin entre els bens del seu immobilitzat, sempre i quan se sol·liciti pels 
interessats abans de l’inici de les obres. 

 
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu 
següent a aquell en que s’iniciïn les obres fins el posterior a la seva finalització, 
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció 
efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 

 
2. Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’aportar la següent 

documentació i complir els següents requisits: 
 
 a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i pro-

moció  immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  
 

 b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 
que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia 
de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.  

 
 c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia 

de la llicència d’obres.  
 

 d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa 
la referència cadastral.  

 
 e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 

urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  
 

 f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat. 
 
3. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’Impost, durant 

els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, 
els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests conforme 
a la normativa de la Comunitat Autònoma. 
 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se 
en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de la seva 
durada i tindrà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al que es 
sol·liciti. 

 
4.  Els immobles en els que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 

elèctric de l’energia provinent del sol, tindran dret a una bonificació del 10% de la 
quota integra de l’Impost,  durant els tres períodes impositius següents al de la 
finalització de la instal·lació. 
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L’aplicació d’aquesta bonificació es condiciona a que incloguin col·lectors que 
disposin de la corresponent homologació  per la Administració competent. 

 
Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessat hauran d’aportar la següent 
documentació i complir els següents requisits: 

 
a) Acreditar que l’Empresa i/o instal·lador  esta homologat/da per dur a terme 

aquest tipus d’instal·lacions. 
b) Sol·licitar la bonificació un cop finalitzada la instal·lació. Haurà d’aportar-se 

fotocopia de la llicencia d’obres. 
c) Acreditar la titularitat de l’Immoble , mitjançant el títol de propietat. 
d) Presentar fotocopia dels plànols de situació i emplaçament de la finca. 
e) Aportar certificació conforme s’han finalitzat les instal.lacions. 

 
5.   Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 

titulars de família nombrosa en la data d’acreditament de l’Impost, tindran dret, prèvia 
sol·licitud, a la bonificació que tot seguit es detalla, sobre la quota íntegra, sempre 
que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família i previ 
compliment dels requisits que així mateix s’especifiquen:  

 
S’entén com habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu i 
de la seva família. 
 
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació 
 
1ª categoria ..............................................................  50 
Resta de categories ..................................................  75 

 
Requisits: 
 
1. Tots els membres de la família hauran d’estar empadronats en l’esmentat habitatge i, 

en tot cas, el nombre de membres mínim per considerar-se legalment família 
nombrosa. 

 
2. El conjunt d’ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal 

d’habitants, convisquin amb ell hauran de ser iguals o inferiors al barem següent: 
 
2.1 Titular: L’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) vigent per l’any de 

l’atorgament de la bonificació. 
 
2.2 Per cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 20% fins un 

màxim del 120% 
 
3. La base liquidable de l’habitatge haurà de ser, com a màxim, l’import que resulti de 

multiplicar el de l’IPREM per 350 vegades, en còmput mensual. Es tracta del salari 
fixat legalment per l’any pel qual se sol·liciti la bonificació. 

 
4. No hauran de constar com a titular de cap altre immoble en aquest o en altre 

municipi, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una 
plaça d’aparcament. El valor conjunt d’ambdós, si és el cas, no podrà ser superior a 
indicat en l’apartat 3 anterior. 
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Documentació a aportar juntament amb la petició: 
 
1. Títol vigent de família nombrosa expedit pel Departament corresponent de la 

Generalitat de Catalunya. 
 
2. Declaració de l´Impost sobre renda de persones físiques presentada a l’exercici 

immediatament anterior al de la sol·licitud de la bonificació o certificació de l’Agència 
Tributària en el cas de no estar obligats a presentar-les. 

 
3. En el cas de no presentar declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques, l’Ajuntament sol·licitarà a l’Administració d’Hisenda certificació de no 
tributar per l’indicat concepte. A aquests efectes els peticionaris autoritzaran, en el 
moment de presentar la sol·licitud, a l’Ajuntament per a demanar a l’AET aquesta 
informació. 

 
3.1 La present bonificació s’haurà de sol·licitar durant els mesos de gener i febrer de 

l’any pels quals és demani, excepte en els casos de liquidacions per ingrés directe 
que s’haurà de demanar dins del període de pagament voluntari. En aquest últim 
supòsit no s’interromprà el procediment de recaptació. 

 
4. Els períodes per sol·licitar els beneficis fiscals així com els seus efectes seran els 

establerts en l’article 44 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció 
excepte pel que fa als apartats 1 i 4 anteriors. 

 
 
6.  a) Gaudiran d’una bonificació del 95%  de la quota de l’Impost,  a l’empara del que 
preveu l’article 74.2.quáter del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
els nous emprenedors menors de 35 anys que durant l’exercici 2014 iniciïn una nova 
activitat i que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’Impost, per haver 
estat declarades aquestes activitats econòmiques d’interès especial en al sessió plenària 
celebrada el dia 30 de gener de 2014. 
 
  
b) Els nous emprenedors hauran de reunir els requisits següents: 
 
b.1) Acreditar que figura inscrit en el Padró Municipal d’Habitants amb una antiguitat 
mínima de 2 anys. 
 
b.2) Que al causar l’alta inicial acrediti no haver estat d’alta els 6 mesos  immediatament 
anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta de regim especial de la Seguretat 
Social de treballadors autònoms. 
 
b.3) Desenvolupar l’activitat com a treballador per compte propi. 
  
b.4) Que inici de l’activitat es dugui a terme durant l’exercici 2014. A efectes d’aquest 
còmput es tindrà en compta la data  d’inici d’activitat, indicada al model de Declaració 
Censal presentat a l’Agencia Tributaria i en el RETA. 
 
b.5) Que l’activitat empresarial tingui el domicili fiscal i es desenvolupi en el Municipi de 
Cornellà de Llobregat. 
 
b.6) Que tingui concedides totes les llicencies i permisos necessaris per dur a terme 
l’activitat. 
 
b.7) Estar donat d’alta a l’activitat econòmica en el moment de presentació de la 
sol·licitud de l’ajut. 
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c) La bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu i es concedirà de forma 
expressa, prèvia presentació de la següent documentació: 
 
 

a) Fotocopia de la comunicació o sol·licitud de llicència d’obertura 
juntament amb la Documentació tècnica descriptiva de l’activitat. 

b) Fotocopia del NIF  del treballador autònom o del permís de treball i 
residencia segons sigui el cas. 

c) Fotocopia de l’alta al RETA. 
d) Fotocopia del model de declaració censal de l’alta al cens d’obligats 

tributaris (036 ò 037). 
e) Certificat d’estar al corrent de pagament d’Hisenda, Seguretat Social i 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
 
 
Article 7è. Base imposable i base liquidable. 
 
La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles urbans o 
rústics. 
 
Respecte als béns de naturalesa urbana, s’aplicaran els valors cadastrals vigents el dia 1 
de gener, amb un coeficient d’actualització, que serà l'establert a la Llei de Pressupostos 
de cada exercici. 
 
En quant als béns de naturalesa rústica, s’aplicarà com a valor cadastral el vigent el dia 
1 de gener, amb un coeficient d’actualització, que serà l'establert a la Llei de 
Pressupostos de cada exercici. 
 
La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que 
legalment s’estableixin. 
 
 
Article 8è. Quota íntegra, quota líquida i tipus de gravamen. 
 
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els 

següents tipus de gravamen: 
 
 a) El tipus general de gravamen serà el 0’476% quan es tracti de béns immobles de 

naturalesa urbana. 
 
 b) El tipus de gravamen incrementat per usos industrials, comercials i d’oficines, 

serà el   0,718%, en cas que el valor cadastral sigui igual o superior al llindar de: 
 
  1.860.819,07euros en els usos industrials. 
  215.295,69euros en els usos de comerç. 
            586.651,79euros en els usos d’oficines. 
 

El tipus de gravamen serà de 0,455% quan es tracti de bens immobles de naturalesa 
rústica. 

 
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 

establertes a l’article numero 6 d’aquesta Ordenança.. 
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Article 9è. Període impositiu i acreditament de l'Impost. 
 
1. El període impositiu és l’any natural. 
 
2. L'impost s’acredita el primer dia de l’any. 
 
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de 

titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any següent a aquell en què es produeixen. 
 
 
 
Article 10è. Normes de gestió de l'Impost.  
 
1. Es competència de l'Ajuntament la concessió o denegació d’exempcions i 

bonificacions. Els interessats hauran de presentar juntament amb la petició la 
documentació que acrediti les circumstàncies que originin o justifiquin la modificació 
de règim. 

 
2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que 

corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe. 
 
3. D’acord amb el Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la 

Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària i 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, les declaracions d’alta, baixa o revisió per les 
alteracions d’ordre físic, econòmic o jurídic relatives a béns immobles que tinguin 
transcendència als efectes d’aquest impost, es podran presentar a les oficines de 
l'Ajuntament. 

 
La tramitació dels expedients d’alteracions cadastrals d’ordre jurídic - transmissions de 
domini- correspon, per delegació de la Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i 
Cooperació Tributària, a l'Ajuntament. 
 
Els actes dictats per l'Ajuntament en l’exercici d’aquestes competències delegades 
inclosa la resolució dels recursos de reposició que puguin interposar-se seran recurribles 
en via econòmica-administrativa. 
 
 
Article 11è. Procediment de comunicació. 
 
1.- L’Ajuntament, d’acord amb els articles 76.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals i 14.b) del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, s’acull al 
procediment de comunicació i s’obliga a posar en coneixement del Cadastre 
Immobiliari els fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta, baixa 
modificació cadastral, derivats d’actuacions per les que s’hagi atorgat la 
corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i en les condicions que 
es determinin per la Direcció General del Cadastre. 

 
2.- L’àmbit que abasta aquest procediment de comunicació, té per objecte els següents 

fets, actes o negocis, als quals s’hagi atorgat de forma expressa la corresponent 
llicència o autorització municipal: 

a) La realització de noves construccions. 
b) L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja 

sigui parcial o total. 
c) La demolició o l’enderroc de les construccions. 
d) La modificació de l’ús o destí dels edificis i instal·lacions. 
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3.- Com a conseqüència de l’establiment del procediment de comunicació, el subjecte 
passiu queda exempt de l’obligació de declarar regulada al primer paràgraf de 
l’apartat 3 de l’article 10 d’aquesta ordenança, circumstància que s’advertirà 
expressament en el moment de l’atorgament de les llicències i autoritzacions. 

 
4.- L’Ajuntament trametrà a la Gerència del Cadastre les dades relatives als fets, actes 

o negocis objecte de comunicació en els terminis i amb el contingut que determinin 
les normes reguladores del cadastre, en particular el R.D. 417/2006 i l’Ordre 
EHA/3482/2006.” 

 
 
Disposició Transitòria. 
 
En el supòsit que els Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques no acceptes la 
petició de reducció dels valors cadastrals, el tipus impositius per l’Impost de Bens 
Immobles, el tipus general de gravamen serà del 0,429 i el tipus de gravamen 
incrementat per industria, comerç i oficina serà del 0,650. 
 
 
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.  
 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en les 
sessions dels dies 19 de desembre de 2013 i 30 de gener de 2014. Entrarà en vigor els 
dies 1 de gener de 2014, 13 de febrer de 2014 i març de 2014 i tindrà vigència mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 2 
 
 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

NATURALESA I FET IMPOSABLE 
 
 
Article 1r. Naturalesa i fet imposable. 
 
1. El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix en l’article 59.1 

amb caràcter obligatori l’Impost sobre activitats econòmiques. Tribut directe de 
caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l’exercici en territori 
nacional d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exerceixen o 
no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l'impost, 
trobant-se regulat a l’article 78 i següents de l’esmentat Text refós i a la present 
Ordenança. 

 
2. Es consideren als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, 

quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
No tenen per tant aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes 
dependents, les forestals i les pesqueres, no constituint fet imposable per a l'impost 
cap d’elles. 

 
 
Article 2n. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, sempre que realitzin en el territori 
nacional qualsevol de les activitats que originin el fet imposable. 
 
 
Article 3r. Activitat econòmica gravada. 
 
1. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o 

artístic quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de 
recursos humans o d’un d’aquests dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o 
distribució de béns o serveis. 

 
2. El contingut de les activitats gravades es definirà en les tarifes de l'Impost. 
 
 
Article 4t. Supòsit de no subjecció.  
 
No constitueix fet imposable en aquest impost l’exercici de les següents activitats: 
 
1. L’alienació de béns integrats a l’actiu fix de les empreses que haguessin figurat 

degudament inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la 
data de transmissió, i a la venda de béns d’ús particular i privat del venedor sempre 
que els hagués utilitzat durant igual període de temps. 

 
2. La venda dels productes que es rebin pel pagament de treballs personals o per 

serveis professionals. 
 
3. L’exposició d’articles amb el fi exclusiu de decorar o guarnir l’establiment. D’altre 

banda, estarà subjecte a l'impost l’exposició d’articles per a regal dels clients. 
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4. Quan es tracti de venda al detall la realització d’un sol acte o operació aïllada. 
 
 
Article 5è. Exempcions. 
 
1. Estan exempts de l’Impost: 
 
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes, i les entitats locals, així com els Organismes 

autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats 
Autònomes i de les entitats locals. 

 
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius en que aquesta es desenvolupi. 
 
b.1) Per poder gaudir de l’exempció es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi 

exercit anteriorment sota altra titularitat durant l’any immediatament anterior a la 
presentació de la declaració d’alta en l’Impost. 

 
b.2)S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit anteriorment sota altra 

titularitat, entre altres, en els supòsits: 
 
b.2.1) Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
 
b.2.2) Transformació de societats. 
 
b.3) Tractant-se de subjectes passius que ja estiguessin realitzant en el municipi 

activitats empresarials, s’entendrà que no es produeix l’inici efectiu d’una nova 
activitat, entre d’altres, en els supòsits següents: 

 
b.3.1) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’Impost. 
 
b.3.2) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava 
exercint. 
 
b.3.3) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja 
s’estava realitzant. 
 
b.3.4) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de 
l’activitat per la que ja tributa o venia tributant en el municipi.  
 
b.3.5) Trasllat de l’activitat a un altre local. 
 
b.4) No es considerarà inici d’activitat quan l’alta en l’Impost ho sigui per la mateixa 
persona, local i activitat de la qual ha estat donada de baixa.  
 
c) Els següents subjectes passius: 
 

Les persones físiques. 
 

Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de 
l’article 5.4 de l’Ordenança General, que tinguin un import net de la xifra de negoci 
inferior a 1.000.000 d’euros. 
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En quan als contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció 
solament comprendrà als que operin a Espanya amb un establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net de la xifra de negoci inferior a 1.000.000 d’euros. 

 
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les 
Assegurances Privades. 

 
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els 

seus graus pagats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitat Autònomes o 
de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre, 
estiguessin en règim de concert educatiu, encara que facilitessin als seus alumnes 
llibres o articles d’escriptori o els hi donessin els serveis de mitja pensió o internat i 
encara per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers 
dedicats a l’esmentat ensenyament, sempre que l’import de l’esmentada venda, 
sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a la 
adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.  

 
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 

de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistència i d’atur que per 
l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, encara que 
venguin els productes del tallers dedicats als esmentats fins, sempre que l’import de 
l’esmentada venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, s’utilitzi 
exclusivament per la adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 

 
g) La Creu Roja Espanyola. 
 
h) Els subjectes passius als que els hi sigui d’aplicació la exempció en virtut de tractats 

o convenis internacionals. 
 
i) Les entitats sense fins lucratius per les explotacions econòmiques especificades en 

l’article 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal en les entitats sense 
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
La concessió d’aquesta exempció resta condicionada a la comunicació a 
l’Ajuntament de Cornellà del seu acolliment al règim fiscal especial establert en 
l’esmentada Llei 49/2002. 
 

2. Els subjectes passius a que es refereixen els paràgrafs a), d) i h) de l’apartat anterior 
no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matricula de l’impost. 

 
3. Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e), f) i i) de l’apartat 1 d’aquest article 

és concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. Els períodes per sol·licitar els beneficis fiscals així com els seus efectes seran els 

establerts en l’article 44 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció. 
 
 
Article 6è. Bonificacions. 
 
Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota i si és el cas del recàrrec les 
cooperatives protegides, així com les unions, federacions i confederacions de les 
mateixes i les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 
20/1988, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives. 
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Article 7è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l'Impost, el coeficient de 

ponderació i situació regulats en el present article, així com les bonificacions i 
reduccions regulades en l’article 6è d’aquesta ordenança. 

 
2. Coeficient de ponderació. 
 

Sobre la quota municipal fixada en les tarifes de l’Impost s’aplicarà, en tot cas, un 
coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de volum de negoci del 
subjecte passiu, segons el quadre següent: 

 
 Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficient 
 Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 ........................................................ 1,29 
 Des de 5.000.000,00 fins 10.000.000,00 ........................................................ 1,30 
 Des de10.000.000,00 fins 50.000.000,00 ........................................................ 1,32 
 Des de50.000.000,00 fins 100.000.000,00 ........................................................ 1,33 
 Més de100.000.000,00 ..........................  ............................................................. 1,35 
 Sense xifra de negoci .......................................................................................... 1,31 
 

Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de 
la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats 
econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb el que preveu el 
paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent 
a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense 
establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de 
negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació 
provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització 
posterior que sigui procedent. 

 
3. Coeficient de situació: 
 

Sobre la quota modificada per l’aplicació del coeficient de ponderació previst en 
l’apartat anterior i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en el qual es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la següent escala de 
coeficients: 

 
 Categoria Índex 
 1a ...............................................................3,8 
 2a ...............................................................3,7 
 3a ...............................................................3,401 
 4a ...............................................................3,187 
 5a ...............................................................2,976 
 6a ...............................................................2,762 
 
4. Als efectes del que preveu l’article 87 del Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, les categories de les vies públiques són les que se senyalen al 
llistat annex a les Ordenances Fiscals. 

 
5. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans esmentat 

seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins 
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al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquest Ajuntament 
aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de vies 
públiques.  

 
El coeficient aplicable a qualsevol local be determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal. 

 
 a) Quan el local o l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de 

dues o més vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa 
que correspongui a la via de categoria superior. 

 
 b) Quan el local només tingui l’accés de públic per la part posterior del bloc  que 

pertany i enfront una via pública de categoria diferent, entre els quals no existeixi 
calçada de circulació de vehicles, s’aplicarà l’índex o tarifa que correspongui a la 
via de categoria inferior. Igual criteri s’aplicarà en la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic. 

 
 c) Els establiments situats en el subsòl de la via publica se’ls hi aplicarà l’índex 

corresponent a la qual s’accedeixi al local. 
 
 
Article 8è. Període impositiu i acreditament. 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de 

declaracions d’alta, cas en el qual comprendrà des de la data de començament de 
l’activitat fins al final de l’any natural, mentre no hi hagi baixa.  

 
2. L'Impost s’acreditarà el primer dia del període impositiu llevat que, en els casos de 

declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincideixi amb l’any 
natural, en aquest supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de 
trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el del començament de 
l’exercici de l’activitat. 

 
Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes 
seran prorratejables per trimestres naturals, amb l’exclusió d’aquell en el qual s’hagi 
produït el cessament. Per a aquest fi els subjectes passius podran sol·licitar la 
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no 
s’hagi exercit l’activitat. 

 
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escis-
sions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VII del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar 
respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, causaran 
efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la 
fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, 
respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, 
derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes 
entitats hagin fet efectivament l’activitat.  

 
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 

quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita 
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
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Article 9è. Gestió. 
 
1. L'impost es gestionarà a partir de la seva matrícula. Aquesta matrícula es formarà 

anyalment i estarà constituïda pel cens comprensiu de les activitats econòmiques, 
subjectes passius, quotes mínimes i, si és el cas, del recàrrec provincial. La 
matrícula estarà a disposició del públic a l'Ajuntament. 

 
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions 

censals d’alta declarant tots els elements necessaris per a la inclusió en la matrícula 
en els termes previstos en l’apartat anterior. 

 
Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d’ordre 
físic, econòmic o jurídic que és produeixi en l’exercici de les activitats gravades i que 
tinguin transcendència a efectes d’aquest Impost. 
 
Els subjectes passius als que no resulti d’aplicació l’exempció prevista en el paràgraf 
c) de l’apartat 1 de l’article 5 d’aquesta Ordenança, hauran de comunicar l’import net 
de la seva xifra de negoci. Així mateix, hauran de comunicar les variacions que es 
produeixin en l’import net de la seva xifra de negoci quan la variació suposi la 
modificació de l’aplicació o no de l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 
del citat l’article 5 o una modificació en el tram a considerar, a efectes de l’aplicació 
del coeficient de ponderació previst en l’article 7 anterior. 

 
3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en el cens, resultants de 

les actuacions d’inspecció tributària o de la formalització d’altes i comunicacions, es 
consideraran acte administratiu, i comportaran la modificació del cens. Qualsevol 
modificació de la matrícula que es refereixi a dades contingudes en el cens requerirà 
inexcusablement la prèvia alteració d’aquest últim en el mateix sentit. 

 
 
Article 10è. Matricula. 
 
1. La formació de la matrícula de l'impost es realitzarà per l'Administració municipal per 

delegació de l'Administració de l'Estat. Igualment, la qualificació de les activitats 
econòmiques i la fixació de les quotes corresponents es durà - també per delegació- 
a la pràctica per l'Administració municipal. 

 
2. Contra els actes d’inclusió, exclusió o variació de qualificació d’activitats 

econòmiques i fixació de quotes es podrà interposar el recurs de reposició previst a 
l’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i contra la 
resolució d’aquest, reclamació econòmic-administrativa davant el Tribunal Econòmic-
Administratiu Regional de Catalunya.  

 
3. Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració de baixa quan cessin 

en l’exercici d’una activitat, o de variació comunicant les alteracions d’ordre físic, 
econòmic o jurídic, separadament per a cada activitat, mitjançant els models 
aprovats per l'Administració municipal, en el termini d’un mes des de la data en que 
es va produir el cessament de l’activitat a la variació.  

 
4. La inspecció d’aquest impost es durà a terme per la Inspecció municipal per 

delegació de l'Administració de l'Estat. Contra els actes d'Inspecció que suposin 
inclusió, exclusió o variació de les dades censals es podrà interposar el recurs de 
reposició regulat a l’article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i contra la resolució d’aquest, reclamació econòmic-administrativa davant el 
Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.  
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5. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització i recaptació de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s’interposin contra els susdits 
actes, i actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent.  

 
 
Article 11è. Comprovació i investigació. 
 
L’Ajuntament,  exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la 
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, 
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contin-
gudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de 
tributació per quota municipal hom s’ajustarà al que disposa l’article 85 i següents de 
l’Ordenança General i demés legislació aplicable. 
 
 
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.  
 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 22 de desembre de 2011. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 3 
 
 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 1r. Naturalesa. 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix en l’article 59.1 amb 
caràcter obligatori de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Tribut directe que 
grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, regulat a l’article 92 i següents de 
l’esmentat Text refós i a la present Ordenança. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les 

vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria. 
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 

registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest 
impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i 
matrícula turística. 

 
3. No estan subjectes a l'Impost: 
 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 

model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa. 

 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega 

útil dels quals no sigui superior a 750 quilograms. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius. 
 
1.   Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats   

a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General 
Tributària  a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. 

 
2.  Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representat 

amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’Impost posterior a l’alta en el registre 
de contribuents. 

 
 
Article 4t. Exempcions 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. 
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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 de l’establert en tractats o convenis 

internacionals.  
 
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts. 
 
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de 

l’annex II del Reglament General de Vehicles aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 
23 de desembre.  

 
Aquests vehicles són els que la seva tara no és superior a 350 Kg i que, per 
construcció, no pugui arribar en pla a una velocitat superior a 45 km/h., projectat i 
construït especialment ( i no merament adaptat) per a l’ús de persones amb alguna 
disfunció o incapacitat física. En quant a la resta de les seves característiques 
tècniques s’els equipararà als ciclomotors de tres rodes.  

 
f) Els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu: 
 
f.1) Aquesta exempció s’aplicarà sempre i quan es mantinguin les esmentades 

circumstàncies, tant en els vehicles conduïts per persones amb discapacitats com 
en els destinats al seu transport.  

 
f.2) A efectes del que s’estableix en aquest apartat, es consideraran persones amb 

discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 
per 100. 

 
f.3) Els interessats hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan 

competent i justificar el destí del vehicle. 
 
f.4) A efectes de la justificació del destí del vehicle els interessats hauran de presentar, 

juntament amb la petició de l’exempció segons el cas: 
 
f.4.1) Quan el vehicle sigui conduït pel seu propietari, el carnet de conduir. 
 
f.4.2) Quan el vehicle estigui destinat al transport del seu propietari haurà d’acreditar, 

mitjançant certificat emès per l’Òrgan competent, que necessita l’assistència d’una 
tercera persona o, en altre cas, d’adjuntar a la sol·licitud una manifestació signada 
on s’especifiqui que el vehicle es destinarà al seu us exclusiu. 

 
f.5) Les exempcions previstes en els apartats e) i f) anteriors no seran aplicables als 

subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle 
simultàniament. 

 
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre i quant tinguin una capacitat superior de 9 places, 
inclosa la del conductor. 

 
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de la Cartilla d'Inspecció 

Agrícola. 
 
h.1) Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen els apartats d) solament 

pel que fa als vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de 
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ferits o malalts, e), f) i h) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran 
d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva 
matrícula i la causa del benefici.  

 
2. Establir una bonificació del 100% pels vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 

25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació. 
 
2.1 En el supòsit que la data indicada no es coneixes, es prendrà la de la seva primera 

matriculació, o, en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus o variant es 
va deixar de fabricar. 

 
2.2 Bonificació del 75% durant els primers 5 anys des de l’adquisició per a vehicles     

híbrids i/o elèctrics i aquells que utilitzin com a combustible el biogàs, gas natural 
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’oli vegetal, afectaria a turismes, 
ciclomotors i motocicletes. 

 
2.3 La bonificació del present apartat 2 haurà de ser sol·licitada pels interessats i es 

concedirà a partir del període impositiu següent a la data de compliment dels 
requisits establerts; havent-se de tenir en compte el que preveu l’apartat 3 següent. 

 
3. Els períodes per sol·licitar els beneficis fiscals així com els seus efectes seran els 

establerts en l’article 44 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció. 
 
 
Article 5è. Quota.  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’Impost s’incrementaran amb el coeficient de 

2,00, a aplicar sobre el quadre de Tarifes de l’article 95.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, l'impost s’exigirà en 

conformitat al següent quadre de tarifes: 
 
Potència i classe de vehicles Euros 
 
A) Turismes 
 
De menys de 8 cavalls fiscals .............................................................  25,24 
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals  ..........................................................   68,16 
De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals .........................................................  143,88 
De 16 a 19’99 cavalls fiscals ........... ....................................................  179,22 
De 20 cavalls en endavant............................ .......................................  224,00 
 
B) Autobusos 
 
De menys de 21 places .......................................................................  166,60 
De 21 a 50 places ...............................................................................  237,28 
De més de 50 places ..........................................................................  296,60 
 
C) Camions 
 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil  ...................................  84,56 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .......................................  166,60 
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil .......................................  237,28 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil  .......................................  296,60 
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D) Tractors 
 
De menys de 16 cavalls fiscals  ...........................................................  35,34 
De 16 a 25 cavalls fiscals ....................................................................  55,54 
De més de 25 cavalls fiscals ...............................................................  166,60 
 
 
E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica. 
 
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil.... ...........  35,34 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .......................................  55,54 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil ........................................  166,60 
 
 
F) D’altres vehicles 
 
Ciclomotors ....................................... ..................................................  8,84 
Motocicletes fins a 125cc. ...................................................................  8,84 
Motocicletes de més de 125cc. fins a 250cc . ......................................  15,14 
Motocicletes de més de 250cc. fins a 500cc  .......................................  30,30 
Motocicletes de més de 500cc. fins a 1.000cc.  ...................................  60,58 
Motocicletes de més de 1.000cc. ........................................................  121,16 
 
3. El concepte de les diverses classes de vehicles serà el que es determini amb 

caràcter general per l’Administració de l’Estat. En el seu defecte s’estarà a allò que 
disposa el Codi de Circulació, el Text articulat per la Llei sobre Tràfic, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, el Reglament General de Circulació i altre legislació 
aplicable. 

 
Caldrà tenir en compte, a més, les regles següents: 

 
a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt 

de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de vidres, l’alteració de les 
mides i de la disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin 
essencialment el model del qual deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes, 
d’acord amb la seva potència fiscal, salvant els casos següents: 

 
1. Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, inclòs el 
conductor, tributarà com a autobús. 

 
2. Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, 
tributarà com a camió. 

 
b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros tindran la consideració de 

motocicletes i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada. 
 
c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que 

ocasioni la potència tractora i els remolcs i semirremolcs que arrossegui. 
 
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semirremolcs que, d’acord amb la seva capacitat, 

no estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació 
des del moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent per part de la 
Delegació d'Indústria o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació. 
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e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense 
ésser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, 
tributaran per les tarifes corresponents als tractors. 

 
f) Els tractors a què es fa referència en la lletra d) de les Tarifes, inclouen els tractors-

camions i els tractors d’obres i serveis.  
 
 
 
Article 6è. Període impositiu i acreditament. 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 

adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en què 
es produeixi aquesta adquisició. 

 
2. L’impost es meritarà el primer dia del període impositiu. 
 
3. L’import de la quota de l’Impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos 

de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de 
la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sustracció o 
robatori de vehicle, i això des del moment en què es produeixi aquesta baixa 
temporal en el Registre públic corresponent. 

 
 

GESTIÓ 
 
 
Article 7è. Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a 
terme l’administració delegada.  

 
2. L’autoliquidació de l’impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions 

de vehicles es presentarà a la corresponent oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària ubicada a la Prefectura de Trànsit. En aquest lloc es verificarà l’import de 
l’autoliquidació ingressada prèviament en entitat col·laboradora. Si l’import ingressat 
fos incorrecte, l’Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació 
complementària que procedeixi.  

 
En tot cas, la comprovació que el pagament s’ha fet en la quantia correcta precedirà 
a l’acte de matriculació per part de Trànsit.  

 
3. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de 

padró comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.  
 

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon a aquest Municipi el qual ha 
delegat les seves facultats en la Diputació. 
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Article 8è. 
 
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de 

manera que alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes 
passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de 30 dies 
que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació 
segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la 
relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que 
s’escaigui i la seva realització. S’acompanyaran la documentació acreditativa de la 
seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el 
Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu. 

 
2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat 

anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti. 
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre l’oficina 
gestora no comprovi que s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes 
reguladores de l'impost.  

 
3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des 

de la data d’expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, 
una declaració ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà 
aquest fet i la matrícula assignada al vehicle. 

 
4. L’oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que 

serà notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d’ingrés i dels 
recursos procedents.  

 
5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per 

l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi 
de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma d’aquest, 
que afecti la seva classificació als efectes d’aquest impost. 

 
 
Article 9è. 
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament 

de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi 
l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d’edictes publicats al Butlletí Oficial de la 
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. 
En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos. 

 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents 

es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els 
vehicles subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, 
a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal. 

 
 
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 
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i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 4 
 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
 
Article 1er. Naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pel articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que disposa l’article 59.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. Tribut directe, regulat a l’article 104 i següents de 
l’esmentat Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a la present 
Ordenança. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els 

terrenys de naturalesa urbana i dels classificats de característiques especials, que es 
manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la 
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre 
els bens esmentats. 

 
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior serà tot fet, acte o contracte, de qualsevulla 

forma que sigui, que origini un canvi del subjecte titular de les facultats dominicals de 
disposició o aprofitament sobre un terreny, tingui lloc per ministeri de la Llei, per 
actes mortis-causa o inter-vius, a títol onerós o gratuït.  

 
3. Tenen la consideració de béns immobles de naturalesa urbana i de característiques 

especials els que defineixen els articles 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5 
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

 
 
Article 3è. Subjectes passius. 
 
1. Es subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, que adquireixi el terreny o a 
favor de la qual es constitueixi o transmeti el Dret Real de que es tracti. 

 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, que transmeti el terreny, o 
que constitueixi el dret real de què es tracti. 

 
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 

consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, 
o l’entitat a què es refereix l’article 6 de l’Ordenança General, que adquireixi el 
terreny a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan 
el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
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3.- En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de   
l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març, de Mesures urgents  de protecció 
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació amb pagament de la 
seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex de dita norma, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que 
el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributaries satisfetes. 

 
Article 4t. Successors i responsables.  
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
  

 No es transmetran les sancions.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídi-

ca dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  

 
 a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 

deutes pendents.  
 
 b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 

que els correspongui.  
 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 

d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  

 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  

 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 

a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als  
successors d’aquelles.  

  
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
 a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
 b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
 c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econò-

miques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici.  
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S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  

 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 

de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  

 
 a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 

de les sancions.  
 
 b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 

devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament.  

 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst a la Llei General Tributària.  
 
 
Article 5è. Actes no subjectes. 
 
No estan subjectes a aquest Impost els supòsits que tot seguit s’especifiquen: 
 
1. L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de 

rústics a efectes de l’Impost sobre béns immobles i els que experimentin els terrenys 
per un període inferior a un any. 

 
2. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 

adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions 
que om facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns ó a la seva 
dissolució. 

 
3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels seus fills, com a 

conseqüència del compliment de sentencies en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 
4. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives de vivendes a 

favor dels seus socis cooperativistes.  
 
5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les 

quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 94 del Text refós de la Llei de 
l’Impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.  

 
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a con-

seqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 
10/1988, de 15 d’octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives.  

 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys 
a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput 
per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats 4 i 5.  
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7. No s’acreditarà l'Impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa 
urbana derivades de les operacions enumerades en l’article 1r de la Llei 29/91, de 16 
de desembre, d’adequació de determinats conceptes impositius a les Directives i 
Reglaments de les Comunitats Europees. 

 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys 
al llarg dels quals s’ha manifestat l'increment de valor no s’ha interromput per causa 
de la transmissió derivada de les operacions previstes en l’article. 

 
8. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les adjudicacions als socis d’immobles de 

naturalesa urbana, com a conseqüència de la dissolució i liquidació de societats 
transparents. En la posterior transmissió dels esmentats immobles s’entendrà que 
aquests van ser adquirits en la data en que els van adquirir la societat. 

 
 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
 
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a con-
seqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.  
 
També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la 
obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:  
 
Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals 
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes autò-
noms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i 
de dites entitats locals.  
 
Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfic-docents. 
 
Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin 
els requisits establerts a l’esmentada Llei.  
  
En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals 
de gaudi, limitatius del domini sobre aquests, efectuades a títol onerós, l’exempció en 
l’esmentat impost estarà condicionada a que els terrenys compleixin els requisits 
establerts per aplicar l’exempció en l’Impost sobre béns Immobles. 
 
La concessió d’aquesta exempció resta condicionada a la comunicació a l’Ajuntament de 
Cornellà per part de les entitats interessades del seu acolliment al règim fiscal especial 
establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats, sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades 
pel Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.  
 
Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a 
aquestes.  
 
La Creu Roja Espanyola.  
 



 

OO.FF. núm 4 

 83

Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o 
convenis internacionals.  
 
 
Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a con-

seqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, 
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol 
quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu 
càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.  

 
Aquesta exempció es concedirà a petició de l’interessat, prèvia acreditació de la 
realització de les obres esmentades durant el període impositiu, i indicació del 
número de llicència municipal d’obres corresponent. 

 
2. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot 

seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es detalla, 
sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual: 

 
a)   Cònjuge de 60 anys o més............................................................................. 95% 
b)   Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més ..................... 95% 
c)   Ascendents i adoptants de 60 anys o més...................................................... 95% 
d) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants        amb 
discapacitats física, que compleixin les condicions que disposa l’article 
144 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, per a les 
prestacions no contributives ................................................................................. 95% 
e) Cònjuge, descendents i adoptats, ascendents i adoptants amb 
discapacitats psíquica en tots els seus graus  ...................................................... 95% 
f) Cònjuges, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb independència 
de l’edat, sempre i quan el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superin 
l’IPREM fitxat per aquest exercici, al que se li sumarà un 18%. S’afegirà un 35% pel 
primer fill que convisqui i un 20% pel segon i 
següents................................................................ ........................................     95% 

 
3. Les parelles de fet de 60 anys o més degudament inscrites al Registre corresponent  

o que hagin atorgat escriptura pública, segons preveu la Llei 10/1998, de 15 de juliol, 
reguladora d’unions estables de parelles tindran la mateixa consideració que els 
cònjuges. 

 
 En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent 
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els 4 anys 
següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest termini, o 
que deixi de ser el seu habitatge habitual dins de l’esmentat període. 

 
 El no compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte 
passiu hagi de satisfer la part de l’impost que hagués deixat d’ingressar com a 
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini 
d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentat a l’efecte la corresponent 
autoliquidació. 

 
4. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu dins del termini establert a 

l’article 19 d’aquesta Ordenança per presentar la declaració, en el supòsit de reunir 
els requisits assenyalats s’aplicarà directament a la declaració-liquidació que haurà 
de practicar durant l’indicat termini. 
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 No obstant això, si l’obligat tributari omet sol·licitar aquesta bonificació en el moment 
de presentar la declaració-liquidació, tot i reunir els requisits, podrà sol·licitar a 
l’instant la rectificació de l’autoliquidació practicada, de conformitat amb el que 
disposen els articles 120.3 i 221 de la Llei General Tributària. 

 
En el supòsit que el subjecte passiu compleixi amb tots els requisits establerts en 
aquest article i sol·liciti la bonificació fora del termini establert en l’article 19 d’aquest 
ordenança per presentar la declaració, l’esmentada bonificació se li concedirà 
igualment, però a la quota resultant se li aplicarà la corresponent sanció, recàrrec i 
interessos de demora. 

 
Els interessats acreditaran documentalment junt amb la sol·licitud la condició que 
l’objecte tributari és el seu habitatge habitual i que hi figuraven empadronats abans 
del decés del/de la transmitent, així com el compliment de les altres condicions, 
segons el cas. A aquest efectes es considera habitatge habitual la residència on 
figuri empadronat el subjecte passiu. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd 
el caràcter d’habitual  a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi 
estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.   
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment 
cedit a tercers. 

 
5.   En aplicació de l’apartat 6 de l’article 108 del Text Refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals es podrà atorgar una bonificació de fins el 95% de la quota integra 
de l’Impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets 
reals de gaudi limitatius del domini de terrenys, sobre els que es desenvolupin 
activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstancies socials, cultures, històric artístiques o de foment del 
treball que justifiquin aquesta declaració.  

 
Correspondrà al Ple de la Corporació tan la declaració  d’especial interès, o utilitat 
municipal, com l’aprovació individual del percentatge de bonificació que no podrà 
excedir del 95%. Aquesta  s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot 
favorable de la majoria simple dels membres de l’Ajuntament Ple. 

 
 
 

BASE IMPOSABLE 
 
 
Article 8è. 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana i dels classificats de característiques especials, 
manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d’un període màxim 
de 20 anys. 

 
2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l’apartat anterior, hom 

aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que 
correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals s’hagués generat aquest 
increment. 
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3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que resulti de multiplicar el nombre 
d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge anual corresponent, 
que serà: 

 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 1 i 5 

anys, 3,43%.  
 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys, 

3,21%. 
 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 15 anys, 

3,01%. 
 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 20 anys, 

2,90%. 
 
 
Article 9è. 
 
Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, 
hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior 
adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior 
d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable 
d’aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d’any de l'esmentat període. 
 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provi-
sionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació 
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valo-
ració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data 
no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran 
aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis 
de Pressupostos Generals de l’Estat.  
 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor 
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment 
transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no 
es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a 
les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació 
quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació.  
 
 
Article 10è. 
 
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, 
al temps d'acreditament d’aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als 
efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
 
Article 11è. 
 
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudir, limitatius del domini, sobre 
terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del 
valor definit en l’article anterior que representi, per a ell, el valor dels drets esmentats, 
calculat segons les regles següents: 
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A) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 

2% del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir 
del 70% d’aquest valor cadastral. 

 
B) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de 20 

anys, serà equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat 
minorarà en un 1 % per cada any que passi d’aquesta edat, fins al límit mínim del 10 
% del valor cadastral esmentat. 

 
C) Si l'usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o 

superior a 30 anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del 
terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 % del valor 
cadastral del terreny usufructuat. 

 
D) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en 

les lletres A), B) i C) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps 
d’aquesta transmissió. 

 
E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència 

entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles 
anteriors. 

 
F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar al 75 % del valor 

cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin aquests drets, les regles 
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 
G) En la constitució o la transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitatius 

del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres A), B ), C), D), E) i F) 
d’aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d’aquest 
impost: 

 
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si és igual o major que el 

resultat de la capitalització a l' interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o 
pensió anual. 

 
b) Aquest darrer, si aquell fos menor. 
 
 
Article 12è. 
 
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o 
terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l’existència d’un 
dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor 
cadastral que representi, en relació a aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en 
l’escriptura de transmissió, o, en el seu defecte, el que resulti d’establir la proporció entre 
la superfície o el volum de les plantes que s’han de construir en alçada o en subsòl i la 
superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s’han construït. 
 
 
Article 13è. 
 
En els supòsits d’expropiació forçosa, els percentatges de l’article 8è., s’aplicaran sobre 
la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral 
assignat a l'esmentat terreny fos inferior, en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el 
preu just. (Llei 21/93, de 29 de desembre.) 
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Article 14è. Quota tributària. 
 
1. La quota íntegra d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el 

següent tipus de gravamen:  
 
 
 d'1 a 5 anys fins a 10 anys fins a 15 anys fins a 20 anys 
 26% 27% 28% 29% 
 
 
2. La quota líquida de l’Impost serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra, en el seu 
cas, les bonificacions previstes.  
 
 
Article 15è. Acreditament. 
 
1. L'impost s’acredita:  
 
a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o 

per causa de mort, en la data de la transmissió. 
 
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en 

la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
 
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la 

transmissió: 
 
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, 

quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un 
registre públic o la seva presentació davant l'Administració Tributària Municipal. 

 
b) En les subhastes judicials, administratives o notarials, es prendran excepcionalment 

la data de l’acte o providència aprovant la rebatuda si en ella queda constància de 
l’entrega de l'immoble. En tot cas, hom s’ajustarà a la data del document públic. 

 
c) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta d’ocupació i pagament. 
 
d) En les transmissions per causa de mort, la del decés del causant. 
 
e) En el cas d’adjudicació de solars que s’efectuï per entitats urbanístiques a favor de 

titulars de drets o unitats d’aprofitaments diferents dels propietaris originàriament 
aportants dels terrenys, la de protocol·lització de l’acta de reparcel·lació. 

 
3. No s’acreditarà l'Impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa 

urbana derivades de les operacions enumerades en l’article 1r de la Llei 29/91, de 16 
de desembre, d’adequació de determinats conceptes impositius a les Directives i 
Reglaments de les Comunitats Europees. 

 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys 
al llarg dels quals s’ha manifestat l'increment de valor no s’ha interromput per causa 
de la transmissió derivada de les operacions previstes en l’article. 

 
4. No s’acreditarà l'Impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa 

urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als 
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processos d’adscripció a una Societat Anònima Esportiva de nova creació, sempre 
que s’ajustin plenament a les normes previstes a la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de 
l'Esport, i al Reial Decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre Societats Anònimes 
Esportives. 

 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys 
al llarg dels quals s’ha posat de manifest l'increment de valor no s’ha interromput per 
causa de la transmissió derivada del procés d’adscripció. 

 
5. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les adjudicacions als socis d’immobles de 

naturalesa urbana, com a conseqüència de la dissolució i liquidació de societats 
transparents. En la posterior transmissió dels esmentats immobles s’entendrà que 
aquests van ser adquirits en la data en que els van adquirir la societat. 

 
 
Article 16è. 
 
1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la 

nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la 
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre 
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que 
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la 
devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se 
que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar 
les devolucions recíproques a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. Encara 
que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la 
resolució es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de 
l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. 

 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no 

s’escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 
tributació. Com a tal mutu acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i 
assentiment de la demanda.  

 
3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva 

qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos 
suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició 
fos resolutòria, no cal dir que l'impost s’exigirà, a reserva, quan la condició es 
compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat 1 
anterior. 

 
 
Article 17è. Període impositiu. 
 
1. El període d’imposició és el temps durant el qual el terreny pertany a un mateix 

propietari o el temps durant el qual una persona és titular d’un dret real de gaudiment 
limitatiu del domini, i es computarà des de la transmissió immediata anterior del 
terreny o del dret real de gaudiment o des de la data de la constitució d’aquest últim, 
qualsevol que sigui aquesta data, sempre que hagi tingut lloc dins dels últims 20 
anys. 

 
Si l'esmentada data fos més llunyana, el període d’imposició es limitarà a 20 anys. 

 
2. En el supòsit de transmissió de terrenys que hagin estat adjudicats en una 

reparcel·lació, es prendrà com a data inicial del període impositiu la de l’adquisició 
dels terrenys aportats a la reparcel·lació. 
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3. En les adquisicions d’immobles en exercici del dret de retracte legal, es considerarà 

com a data d’iniciació del període impositiu la que es va prendre o s’hauria d’haver 
pres com a tal en la transmissió realitzada a favor del retractant. 

 
4. En la primera transmissió del terreny posterior a la consolidació o alliberament del 

domini per extinció de l'usdefruit, es prendrà com a data inicial la de l’adquisició pel 
nou propietari. 

 
 
 

GESTIÓ 
 
Article 18è. 
 
1. En les transmissions inter-vius i constitució de drets reals de gaudiment, així com en 

les donacions, els subjectes passius estan obligats a practicar autoliquidació dins 
dels trenta dies hàbils següents al que va originar el fet imposable, ingressant el seu 
import dins del termini previst en l’article 40 de l’Ordenança General; en la Caixa 
Municipal o entitat bancària. 

 
2. L’autoliquidació, que tindrà caràcter provisional, haurà de ser subscrita pel subjecte 

passiu o pel seu representant legal, i s’hi haurà d’acompanyar còpia simple o 
fotocòpia compulsada del document notarial, judicial o administratiu en què consti 
l’acte o contracte que origini la imposició i fotocòpia del DNI o NIF del subjecte 
passiu. 

 
 
Article 19è. 
 
En les transmissions mortis-causa, els subjectes passius venen obligats a practicar 
autoliquidació, que s’ajustarà a un model que facilitarà l'Administració Municipal i hauran 
de presentar-se dins del termini de 6 mesos a comptar des del dia del decés del causant, 
acompanyada de l'inventari de bens i relació d’hereus i els seus domicilis respectius, 
amb ingrés dins del mateix termini de l'import del deute autoliquidat. 
 
El termini anteriorment assenyalat podrà prorrogar-se fins a 1 any, sempre que se 
sol·liciti abans del seu venciment, fent constar en la petició el nom del causant, data i lloc 
del decés, nom i domicili dels hereus declarats o presumptes, quan siguin coneguts, 
situació dels béns immobles o drets sobre ells situats en el terme municipal, si es 
coneguessin, i el motiu de la sol·licitud de la pròrroga. 
 
A més, s’acompanyarà certificació de l’acta de defunció del causant. La concessió de la 
pròrroga comportarà, l’obligació de satisfer l'interès de demora corresponent fins al dia 
en què es practiqui l’autoliquidació o es presenti la declaració tributària per a la seva 
liquidació per l'Administració Municipal. 
 
 
Article 20è. 
 
Quan el subjecte passiu consideri que la transmissió o, si és el cas, la constitució de 
drets reals de gaudiment verificada ha de declarar-se exempta, o no subjecta, presentarà 
declaració davant l'Administració Tributària Municipal dins dels terminis assenyalats en 
els articles 18 i 19 segons els casos, acompanyada del document en que consti l’acte o 
contracte originador de la transmissió i aquell en què fonamenta el seu dret. Si 
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l'Administració Municipal considerés improcedent l’exempció al·legada, practicarà la 
liquidació definitiva i la notificarà a l'interessat. 
 
 
Article 21è. 
 
1. Amb independència del que disposen els articles precedents, estan igualment 

obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius: 

 
a) En els supòsits contemplats a la lletra a) de l’article 3 d’aquesta Ordenança, sempre 

que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l'esmentat article 3, l’adquirent o la 

persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 
 
2. La comunicació contindrà com a mínim les dades següents:  
 
Lloc i notari autoritzant de l’escriptura; número de protocol d’aquesta i la seva data; nom i 
cognoms o raó social del transmitent, DNI o NIF d’aquest, i el seu domicili; nom i 
cognoms i domicili del representat, si és el cas, situació de l'immoble, participació 
adquirida i quota de copropietat si es tracta de finca en règim de divisió horitzontal. 
 
 
Article 22è. 
 
Així mateix, segons l'establert en l’article 110.7 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, els notaris restaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la 
primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents 
per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguin fets, actes o 
negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d’aquest Impost, 
amb excepció dels actes d’última voluntat. 
 
També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats 
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats 
per a coneixement o legitimació de signatures. Allò que es preveu en aquest apartat 
s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei General 
Tributària. 
 
Les relacions o índexs esmentats contindran com a mínim les dades assenyalades en el 
número 2 de l’article anterior, i a més, el nom i cognoms de l’adquirent, el seu DNI o NIF i 
el seu domicili. 
 
 

COMPROVACIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS 
 
 
Article 23è. 
 
1. L'Administració Municipal comprovarà que les autoliquidacions s’hagin efectuat 

mitjançant l’aplicació correcta de les normes d’aquesta Ordenança, i per tant, que els 
valors atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants de les dites normes. 

 
2. En el cas que l'Administració Municipal no trobés conforme l’autoliquidació, 

practicarà liquidació definitiva rectificant els elements o dades mal aplicats i els errors 
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aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà les sancions procedents si 
és el cas. Així mateix, practicarà en la mateixa forma liquidació pels fets imposables 
continguts en el document que no haguessin estat declarats pel subjecte passiu. 

 
 
Article 24è. 
 
Les liquidacions que practiqui l'Administració Municipal es notificaran íntegrament als 
subjectes passius amb indicació del termini d’ingrés i expressió dels recursos 
procedents. 
Article 25è. 
 
Els subjectes passius podran instar a l'Administració Municipal la seva conformitat amb 
l’autoliquidació o la seva rectificació practicant la liquidació definitiva; o el reconeixement 
del dret a obtenir la devolució d’ingressos efectuats com a conseqüència 
d’autoliquidacions errònies, d’inexistència de fet imposable o per duplicitat d’ingressos. 
 
Si l'Administració no respon en un termini de tres mesos, l’obligat tributari podrà esperar 
la resolució expressa de la seva petició o, sense necessitat de denunciar la mora, 
considerar confirmada per silenci administratiu la seva autoliquidació inicial, a l’efecte de 
deduir, en front d’aquesta resolució presumpta el corresponent recurs. 
 
 
Article 26è. 
 
L'Administració Municipal podrà requerir als subjectes passius per que aportin en el 
termini de 10 dies, prorrogables per uns altres cinc, a petició de l'interessat, els altres 
documents que estimi necessaris per a portar a efecte la liquidació definitiva de l'impost, 
incorrent qui no atengui els requeriments formulats dins dels terminis esmentats, en la 
infracció tributària prevista en l’article 27 d’aquesta Ordenança quant els esmentats 
documents fossin necessaris per comprovar la declaració i establir la liquidació. 
 
 

INFRACCIONS I SANCIONS. 
 
 
Article  27è. Comprovació i investigació. 
 
L’Ajuntament,  exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la 
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, 
siguin procedents, i la qualificació d’infraccions i de les sancions que corresponguin 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents de l’Ordenança General i demés 
legislació aplicable. 
 
 
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 aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor els dies 1 de gener de 2014 i 
13 de febrer de 2014 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 



 

OO.FF. núm 5 

 93

Ordenança Fiscal núm. 5 
 
 
 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
Article 1er. Naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pel articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que disposa l’article 59.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres. Tribut indirecte regulat per l’article 100 i següents de l’esmentat Text refós i per la 
present Ordenança. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de 

qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la 
llicència d’obra urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, 
sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 

 
2. Les construccions instal·lacions o obres a que es refereix l’article anterior consistiran, 
d’acord amb l’article 187.1 i 2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost en les següents: 
 
a) Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 

modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
b) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
 
d) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol 

classe de sòl. 
 
e) L’autorització d’obres i usos de manera provisional, segons l’article 53 del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 
 
g) La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
 
h) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
 
i) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 

permanents. 
 
j) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
k) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els 

supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic. 
 
l) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
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m) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.  
 
n) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació 

d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
 
o) Totes les altres actuacions en què el planejament urbanístic o les ordenances 

municipals exigeixin llicència d’obres. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius. 
 
1. Son subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques, 

persones jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació u obra, siguin 
o no propietaris de l’immoble sobre el que aquesta es realitzi. 

 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació u obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 

 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació u obra no es realitzi pel subjecte passiu 

contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquest, els qui 
sol·licitin les corresponents llicencies o realitzin les construccions, instal·lacions u 
obres. 

 
3. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributaria satisfeta. 
 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions. 
 
1. En conformitat amb allò que preveu l’article 29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de juny, 

estarà exempta del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o 
les Entitats Locals, que estant-hi subjectes, es destinin directament a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les 
seves aigües residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per Organismes 
Autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió com de conservació. 

 
2. Gaudiran d’exempció total i permanent de l’Impost la Santa Seu, la Conferència 

Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les 
Ordres i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves 
províncies i els seus habitatges. 

 
3. Tindran una bonificació del 95% de la quota de l’Impost les construccions, 

instal·lacions o obres que siguin declarades d’interès especial o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin la declaració. 

 
3.1 Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 

sol·licitud del subjecte passiu, amb vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. 

 
3.2 La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu i es concedirà de forma 

expressa, prèvia presentació dels documents que acreditin les circumstàncies 
esmentades. 
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4. Gaudiran de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost regulada a l’apartat 

anterior, les obres d’instal·lació d’ascensors per a la millora de l’accessibilitat en 
edificis per a suprimir les barreres arquitectòniques, per haver estat declarades 
d’interès especial en la sessió plenària celebrada el dia 29 de març de 2001. 

 
5. Gaudiran de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres per aquelles empreses, institucions o persones que plantegin 
canviar un rètol que estigui en la via pública, i fer-ho en català, per haver estat 
declarat d’interès cultural, aprovat en sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2005. 

 
5.1 La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu i es concedirà de forma 

expressa prèvia sol·licitud de la corresponent llicencia d’obra menor per 
comunicació prèvia.  

 
6. a) Gaudiran d’una bonificació del 95%  de la quota de l’Impost,  a l’empara del que 

preveu l’article 103.2.a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
els nous emprenedors menors de 35 anys que durant l’exercici 2014 iniciïn una nova 
activitat i que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’Impost, per 
haver estat declarades aquestes activitats econòmiques d’interès especial en al 
sessió plenària celebrada el dia 30 de gener de 2014. 

 
 
      b) Els nous emprenedors hauran de reunir els requisits següents: 
 

b.1) Acreditar que figura inscrit en el Padró Municipal d’Habitants amb una antiguitat 
mínima de 2 anys. 

 
b.2) Que al causar l’alta inicial acrediti no haver estat d’alta els 6 mesos  
immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta de regim 
especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms. 
 
b.3) Desenvolupar l’activitat com a treballador per compte propi. 
  
b.4) Que inici de l’activitat es dugui a terme durant l’exercici 2014. A efectes 
d’aquest còmput es tindrà en compta la data  d’inici d’activitat, indicada al model de 
Declaració Censal presentat a l’Agencia Tributaria i en el RETA. 

 
b.5) Que l’activitat empresarial tingui el domicili fiscal i es desenvolupi en el Municipi 
de Cornellà de Llobregat. 
 
b.6) Que tingui concedides totes les llicencies i permisos necessaris per dur a terme 
l’activitat. 
 
b.7) Estar donat d’alta a l’activitat econòmica en el moment de presentació de la 
sol·licitud de l’ajut. 

 
 

c) La bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu i es concedirà de forma   
expressa, prèvia presentació de la següent documentació: 

 
a) Fotocopia de la comunicació o sol·licitud de llicència d’obertura 

juntament amb la Documentació tècnica descriptiva de l’activitat. 
b) Fotocopia del NIF  del treballador autònom o del permís de treball i 

residencia segons sigui el cas. 
c) Fotocopia de l’alta al RETA. 
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d) Fotocopia del model de declaració censal de l’alta al cens d’obligats 
tributaris (036 ò 037). 

e) Certificat d’estar al corrent de pagament d’Hisenda, Seguretat Social i 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
 
 
Article 5è. Base imposable, quota i acreditament. 
 
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació u obra, entenent-se a aquest efecte, el cost  d’execució 
material d’aquella. 

 
No formen part de la base imposable l’impost sobre el Valor Afegit i demés impostos 
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i demés prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, 
instal·lació u obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial 
del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost 
d’execució material. 

 
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base imposable al tipus de 

gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen serà el 3,6%. 
 
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 

encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
 
 
Article 6è. Gestió.  
 
1. El subjecte passiu haurà de practicar autoliquidació, en la forma prevista a 

l'Ordenança Fiscal General, d’aquest Impost en el moment de la concessió de la 
llicència, segons model tipus que a l’efecte li facilitarà aquesta Administració 
Municipal, i ingressarà simultàniament la quota resultant a la Caixa Municipal. 
L’autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional, subjecta a comprovació. En 
tot cas, per a retirar la llicència i poder fer-la efectiva, executant el projecte autoritzat, 
caldrà acreditar el pagament de l'Impost. 

 
Per a dur a terme l’autoliquidació esmentada es determinarà la base imposable en 
funció dels mòduls establerts a l’annex d’aquesta ordenança. 

 
2. Els subjectes passius podran renunciar a la llicència concedida i sol·licitar la 

devolució de les quantitats ingressades. 
 
3. Un cop finalitzades les obres, construccions i/o instal·lacions, i al temps de presentar 

la comunicació prèvia de primera ocupació o sol·licitar l’autorització d’obertura i 
funcionament (posada en marxa), tanmateix i encara que d’acord amb la normativa 
vigent no calgui sol·licitar la visita de comprovació per a obtenir la llicència 
d’ocupació o la d’obertura i/o funcionament, caldrà presentar autoliquidació del cost 
real final de les construccions, obres i/o instal·lacions executades, així com el 
justificant d’haver practicat i fet efectiva, si s’escau, l’autoliquidació complementària 
corresponent a l’increment del cost real sobre el pressupost. 
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No caldrà presentar aquesta autoliquidació complementària quan no s’hagin produït 
modificacions en el transcurs de l’obra o instal·lació respecte del projecte presentat 
per a l’obtenció de la llicència.  
 
Quan s’aprovi la devolució del dipòsit de garantia es procedirà a aprovar 
simultàniament la liquidació definitiva, excepte en el règim de comunicació o 
declaració responsable si no hi ha variació respecte del pressupost inicial. Si la 
liquidació definitiva coincideix amb la provisional s’entendrà automàticament conclòs 
l’expedient tributari corresponent; si la liquidació definitiva resulta superior a la 
provisional, es notificarà la liquidació complementaria que resulti, i si es inferior es 
procedirà d’ofici a retornar la quantitat ingressada per escreix. 

 
4. L’Ajuntament, a la vista de les construccions, instal·lacions u obres efectivament 

realitzades, podrà efectuar comprovació administrativa en relació als mòduls i bases 
declarats, d’acord amb el que preveu l’ article 52 de la Llei General Tributària i 
modificar la base imposable a què es refereix el número 1 d’aquest article i practicarà 
la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si és 
el cas, la quantitat que correspongui. 

 
El subjecte passiu podrà instar a l’Ajuntament la comprovació del cost real i efectiu 
de la construcció, instal·lació o obra, per tal de practicar liquidació definitiva. Per dur 
a terme aquesta comprovació s’haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, el 
pressupost de l’obra, visats, certificacions d’obra, factures, contractes d’execució, 
comptabilitat de l’obra i qualsevol altre que, a criteri de l’Ajuntament, es consideri 
vàlid per a la determinació del cost real.  

 
 
Article 7è. Inspecció i recaptació. 
 
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d’acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
Article 8è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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 aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 30 de gener de 2014. Entrarà en vigor el març de 2014 i tindrà vigència 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 

El pressupost de la construcció, instal·lació u obra que constitueix la base imposable de 
l’Impost, d’acord amb l’article 5.1 d’aquesta ordenança s’obtindrà del producte del 
nombre de m2 de superfície construïda pel valor en euros/m2 següents: 

 Euros/m2  
I. Obra nova edifici d’habitatges, inclosos locals comercials en planta 

baixa sense ús específic i plantes d’aparcament del propi edifici ...................... 647,85 
 
II. Hotels, residències de qualsevol classe, cinemes, sales de festa i 

qualsevol edifici del ram de l’hostaleria en general ........................................... 638,65 
 
III. Aparcaments, garatges, magatzems, piscines i naus industrials de 

tipus normal ..................................................................................................... 343,65 
 
IV. Edifici d’oficines i comercial, pavellons esportius coberts .................................. 737,00 
 
V. Edifici industrial de més d’una planta................................................................ 441,95 
 
VI. Projectes d’urbanització (incloent-hi voreres, aparcaments, vials 

per als vianants...etc.), pistes esportives .......................................................... 138,85 
 
VII. Rehabilitació integral de l’edifici, conservant-ne exclusivament les façanes ...... 520,65 
 
VIII.Reformes que afectin elements estructurals ..................................................... 373,70 
 
IX. Reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de 

façanes en substitució de fusteria o tancaments (aplicat a la 
superfície de la façana ..................................................................................... 214,10 

 
X. Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals que 

no siguin instal·lacions. Rehabilitació de façanes sense substitució 
de tancaments (aplicat a la superfície de la façana) ......................................... 107,55 

 
XI. Guals, per m2 o fracció de superfície construïda ................................................ 98,35 
 
XII. Rases, per m.l ................................................................................................. 104,20 
 
XIII. Altres construccions, obres o instal·lacions no previstes en els anteriors apartats 
segons pressupost presentat  
 
 
En les construccions u obres destinades a usos diversos, s’aplicarà a cada part el valor 
que li correspongui segons la superfície útil del respectiu ús o tipologia. 
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Ordenança Fiscal núm. 6 
 

TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l’expedició 
de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb 

motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi 
i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats municipals. 

 
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 

administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, 
encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 

 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions 

fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la 
prestació de serveis o a la realització d’activitats de competència municipal i a la 
utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que 
estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi 
un preu públic. 

 
 
Article 3r. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que ostentin la titularitat del 
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 

naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa 
que conté l’article següent. 
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2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l’acord recaigut. 

 
 
Article 6è. Tarifa. 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els apartats següents:  
 
 
Primer. Certificacions i compulses. 
  Euros  
 
1. Certificació de resolucions o acords municipals .................................................. 23,85 
 
2. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit ............................................ 28,50 
 
3. Informes tècnics de la Guàrdia Urbana .............................................................. 66,00 
 
4. Altres certificacions no tarifades ......................................................................... 22,15 
 
5. La diligència de compulsa de documents que hagin de presentar 

els ciutadans davant d’altres Administracions: 
 
a) Fins 5 folis ........................................................................................................... 1,00 
 
b) Per cada foli que excedeixi .................................................................................. 0,30 
 
6. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines 

municipals, excepte aquells que hagin de produir efectes davant 
de la Tresoreria Municipal per poder cobrar i percebre quants 
crèdits existeixin o puguin existir a favor del sol·licitant ....................................... 24,80 

 
7. Certificats d’adjudicacions de Contractes (dels 3 últims anys) .............................. 6,10 
 
8. Certificats d’adjudicacions de Contractes  (antiguitat superior a 3 

anys) ................................................................................................................. 11,85 
 
9.    Informe de disponibilitat d’habitatge (per reagrupació familiar) ........................... 51,80 
 
 
Segon. Documents relatius a Serveis d’urbanisme i activitats. 
  Euros 
 
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis ..................................... 1.087,40 
 
2. Per cada certificació d’aprofitament urbanístic .................................................. 217,60 
 
3. Per cada informe urbanístic ............................................................................. 108,90 
 
4. Per cada copia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc., 

per cada m2. o fracció de plànol .......................................................................... 5,30 
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4.1. Per cada copia de plànol de la ciutat de format superior  
a Dina A-3 i fins 1 m2., per cada unitat ................................................................. 8,60 

 
4.2  Per cada copia de plànol de la ciutat de més d’un m2., per  

cada m2. ............................................................................................................. 8,60 
 
5. Per l’expedició de copies de plànols que hi ha a l’expedient de 

concessió de llicència d’obra, per cada full ........................................................... 4,85 
 
6. Per cada inspecció tècnica, amb emissió d’informe, per cada hora 

o fracció (mínim 1 hora 30 minuts) ..................................................................... 44,05 
 
 
Tercer. Documents d’identificació. 
  Euros 
 
1. Per cada placa de numeració d’edificis i solars .................................................. 18,80 
 
2. Per cada placa d’entrada de carruatges a edificis o reserves ............................. 62,50 
 
 
Quart. Altres expedients o documents. 
  Euros 
 
1. Per cada document fotocopiat, per cada foli ......................................................... 0,30 
 
2. Edicions Ordenances Fiscals ............................................................................. 27,75 
 Edicions Ordenances Generals .......................................................................... 27,75 
 
3. Per cada títol a favor del titular del dret concessional d’una plaça 

d’aparcament o traster en els aparcaments municipal ...................................... 147,95 
 
4. Per cada document lliurat en format de disquet, CD, DVD, vídeo o 

similars .............................................................................................................. 14,50 
 
 
Cinquè. Centre de dades. 
  Euros 
 
1. Creació de llistats. 
 
a) Programes existents: 

Per línia impresa .................................................................................................. 0,05 
Per etiqueta ......................................................................................................... 0,20 

 
b) Programes no existents: 

Hora d’anàlisi ..................................................................................................... 46,25 
Hora de programació ......................................................................................... 33,45 
Creació de llistat s’aplicarà 1,a) 
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2. Gravació de fitxers. 
1. Per cada 1.000 caràcters ..................................................................................... 0,10 
 
Nota: La cinta magnètica serà facilitada pel sol·licitant. 
 
3. Mínim per utilització servei informàtica per explotació ...................................... 222,85 
 
 
Article 7è. Acreditament. 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que 

iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n, l'acreditament es 

produeix quan s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal 
d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi 
en benefici seu. 

 
 
Article 8è. Declaració i ingrés. 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal 
adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l’expedient o en aquest 
mateix en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa, o amb 
validació mecànica per la Caixa Municipal en el document d’autoliquidació. 
 
 
Article  9è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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 aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 7 
 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI 
 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la utilització 
de l’escut del municipi, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’autorització per a utilitzar l’escut del municipi 

en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, 
etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels 
interessats. 

 
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització de l’escut del municipi que aquest 

Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que ostentin la titularitat del 
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Exempcions. 
 
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d’empreses que 
explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreduïble per 
la concessió i si és el cas, per la successió en la titularitat, de l’autorització de l’ús i per la 
utilització de l’escut, d’acord amb la tarifa següent: 
  Euros 
 
A) Per la concessió de l’autorització  ........................................................  58,10 
 
B) A més, per la utilització de l’escut, cada any ........................................  23,35 
 
 
Article 7è. Acreditament. 
 
1. En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de l’article anterior, la taxa 

s’acredita i neix l’obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l’ús de 
l’escut del municipi. 

 
2. La quota anual per la utilització de l’escut s’acreditarà inicialment el mateix dia a 

partir del qual s’entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada 
any. 

 
 
Article 8è. Declaració. 
 
1. La autorització per utilitzar l’escut del municipi s’atorgarà a instància de part i, una 

vegada concedida, s’entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu 
titular no hi renunciï expressament.  

 
2. La concessió de l’autorització de l’ús de l’escut del municipi s’entendrà atorgada a la 

persona o l’entitat que l’hagi sol·licitada, per la qual cosa els qui els succeeixin 
hauran d’obtenir novament la autorització i pagar les quotes corresponents per 
aquesta taxa. 

 
 
Article 9è. Ingrés de la taxa. 
 
1. Quan s’aprovi la concessió o la successió de la autorització el pagament de la quota 

s’efectuarà mitjançant prèvia liquidació per ingrés directe que inclourà la que 
assenyala l’article 6è 1.A) i la quota anual de l’exercici en el qual es realitza la 
concessió o successió referida (article 6è 1.B)), i que es notificarà degudament 
perquè hom procedeixi al seu ingrés en els terminis que assenyala el Reglament 
General de Recaptació. 

 
2. En els anys següents al de la concessió o successió de la autorització, la quota que 

assenyala l’article 6è 1.B) s’ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis 
de recaptació d’aquesta mena de liquidacions.  

 
 
Article  10è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
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2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 8 
 

TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS 
 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa pels serveis 
urbanístics, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al 
que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
a) Els actes subjectes a llicència urbanística prèvia, d’acord amb el redactat de l’art. 

187. 1 i 2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost; 

 
- Les parcel·lacions urbanístiques. 
- Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.  
- La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
- Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
- El canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions. 
- Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol 
classe  de sòl. 
-  L’autorització d’obres i usos de manera provisional, segons la normativa vigent. 
- L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 
- L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del 
paisatge. 
- La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
-  L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
- La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 
permanents. 
- La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
- La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els 
supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic. 
- La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
- Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl. 
- La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació 
d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
- La constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari 
privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o 
establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements 
susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin fet constar en una 
declaració d’obra nova precedent. No cal la llicència si la llicència d’obres ja conté el 
nombre de departaments individuals susceptibles d’aprofitament independent. 
- Totes les altres actuacions en què el planejament urbanístic o les ordenances 
municipals exigeixin llicència d’obres. 

 
b).-La prestació dels serveis de gestió i planejament urbanístic a instància de particular.  
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c).-Tots els actes edificatoris o d’ús del sòl contemplats a l’article 11.1 de les Ordenances 
Metropolitanes d'Edificació del P.G.M. de Barcelona. 
 
d).-La primera utilització i ocupació dels edificis i de les instal·lacions.  
 
 
2.-  No estaran subjectes a aquesta taxa: 
 
a) Les obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l'interior dels 

habitatges. 
 
b) Altres actes determinats per l’article 11.2 de les Ordenances Metropolitanes 

d'Edificació del P.G.M. de Barcelona. 
 
c) La rehabilitació d’edificis motivada per patologies estructurals, sempre que la 

tramitació del corresponent expedient es realitzi a través de l'Oficina Mixta de 
Rehabilitació d'Habitatges. 

 
d) Les obres de dotació d’ascensors als edificis inclosos en el programa municipal 

d’instal·lació d’ascensors. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que siguin propietaris o 
posseïdors o, si s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal·lacions o s’executin les obres. 

 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 

contractistes de les obres. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o 

entitats, en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de 
l’Ordenança General. 

 
2. En garantia global de reposició de béns de domini públic, afectats per l’execució de 

l’obra, construcció i/o instal·lació objecte de totes i cadascuna de les llicències, 
s’ingressarà en concepte de dipòsit, el dos per cent del pressupost d’execució amb 
un mínim de 50euros. 

 
En garantia de la reposició de les voreres i calçades que es puguin deteriorar durant 
les obres, s’exigirà, en concepte de dipòsit, la quantitat resultant d’aplicar les tarifes 
següents: 

 
AIXECAMENT I RECONSTRUCCIÓ: 
 Euros 
 
1. VORERA. Per m2 o fracció ................................................................................ 68,20 
 
2. VORADA. Per metre línial o fracció .................................................................... 38,25 
 
3. CALÇADA. Per m2 o fracció .............................................................................. 53,30 
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4. MOVIMENT DE TERRES. Per m2 o fracció ....................................................... 27,40 
 
5. OBERTURA DE RASES, SONDATGES, CALES. Per m2 o fracció .................... 86,60 
 
6. Les empreses de serveis públics podran concertar amb l'Ajuntament la constitució 

d’un dipòsit global renovable anualment, mitjançant la prèvia sol·licitud a 
l'Ajuntament. 

 
3.  En garantia global del correcte tractament dels residus generats per l’execució de  
l’obra,   construcció i/o instal·lació objecte de totes i cadascuna de les llicències, es fixa 
en concepte de dipòsit l’import d’11euros/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, 
amb un mínim de 150euros. L’import fixat és d’aplicació directa de l’expressa’t per la 
legislació sectorial i haurà d’adequar-se als possibles canvis d’aquesta legislació. 
 
 
Article 5è. Base imposable. 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova 

planta i modificació d’estructures o aspecte exterior de les edificacions existents, 
guals i rases resta d’actes subjectes no inclosos en els següents apartats. 

 
b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 

utilització dels edificis i de la modificació del seu ús. 
 
c) El valor cadastral del sòl i de les construccions determinats als efectes de l'Impost 

sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de 
construccions, respectivament. 

 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via 

pública. 
 
e) En els serveis de gestió i planejament urbanístic a instància de particular, s’aplicaran 

les Tarifes que figuren a l'Annex d’aquesta Ordenança. 
 
f) El pressupost de l’obra en les obres menors subjectes a comunicació prèvia o 

declaració responsable. 
 
2. Del cost que s’assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n’exclou el que 

correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
 
3. El cost real i efectiu de l’obra es determinarà en la forma prevista a l'Ordenança 

Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària es despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base 

imposable: 
 
a) L’ 1%, en el supòsit 1.a) de l’article anterior, amb els següents mínims: 
 - Obres majors:  ........................... 161,80euros. 
 - Obres menors: ............................. 32,30euros. 
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b) L’0,1 %, en el supòsit 1.b) de l’article anterior. (Es tracta de la primera ocupació 
d’habitatges, local o instal·lació). 

 
c) L'1 %, en les parcel·lacions urbanes i demolició de construccions. 
 
d) 8,45euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l’article anterior. 
 
e) El 5,25% en el supòsit de l’apartat 1.f) de l’article anterior. 
 
2. En el cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 

llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 20 % de les que s’assenyalen 
en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament. 

 
 
Article 7è. Acreditament. 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta 
activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística 
corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament. 

 
En les obres menors subjectes a comunicació prèvia, o declaració responsable, la 
taxa s’acreditarà en el moment de presentar-la. 

 
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència 

corresponent o sense haver fet la comunicació prèvia, o declaració responsable, la 
taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar 
si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l’expedient 
administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva 
demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 

 
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la 

denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la 
modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després 
que se li ha concedit la llicència o s’hagi donat la conformitat a les obres menors 
comunicades. 

 
 
Article 8è. Normes de gestió. 
 
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, si 

s’escau, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran 
un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la 
naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on s’hi faci constar l'import estimat de 
l’obra, l’amidament i la destinació de l’edifici, així com autoliquidació de la taxa en la 
forma prevista a l'Ordenança Fiscal General.  

 
2. Quan la llicència o l’obra subjecte al règim de comunicació prèvia o declaració 

responsable de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la 
formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la 
sol·licitud un pressupost de les obres que s’han de realitzar, com una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que 
s’han d’utilitzar i, en general, de les característiques de l’obra o acte les dades de les 
quals permetin comprovar el seu cost. Si no fos així, la base imposable serà 
determinada pels tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte. 
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3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o comunicada l’obra menor es 
modifica o s’amplia el projecte caldrà notificar-ho a l’administració municipal tot 
adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s’escau, plànols i memòries de la 
modificació o ampliació així com autoliquidació complementària de la taxa, si 
s’escau. 

 
4. En el cas de l’article 7.2 d’aquesta Ordenança, l'Administració Municipal, notificarà al 

subjecte passiu l'inici de l’activitat municipal, el qual disposarà d’un termini de 30 dies 
per a practicar i ingressar la corresponent autoliquidació de la taxa, la qual tindrà un 
recàrrec del 20% sobre les quotes determinades de conformitat amb l’article 6è 
d’aquesta Ordenança. 

 
 
Article 9è. 
 
1. Les autoliquidacions tindran caràcter de liquidació provisional, subjecta a 

comprovació. 
 
2.1 Un cop finalitzades les obres, construccions i/o instal·lacions, i al temps de 

sol·licitar la devolució del dipòsit o l’autorització d’obertura i funcionament (posada 
en marxa), tanmateix i encara que d’acord amb la normativa vigent no calgui 
sol·licitar la visita de comprovació per a obtenir la llicència d’ocupació o la 
d’obertura i/o funcionament, caldrà presentar autoliquidació del cost real final de 
les obres executades, així com el justificant d’haver practicat i abonat, si s’escau, 
l’autoliquidació complementària corresponent a l'increment del cost real sobre el 
pressupost. 

 
2.2. No caldrà presentar aquesta autoliquidació complementaria quan no s’hagin 

produït modificacions en el transcurs de l’obra o instal·lació respecte del projecte 
presentat per a l’obtenció de la llicència. 

  
2.3 Quan s’aprovi la devolució del dipòsit de garantia es  procedirà a aprovar   

simultàniament la liquidació definitiva, excepte en el regim de comunicació o 
declaració responsable si no hi ha variació respecte del pressupost inicial. Si la 
liquidació definitiva coincideix amb la provisional s’entendrà automàticament 
conclòs l’expedient tributari corresponent; si la liquidació definitiva resulta superior 
a la provisional, es notificarà la liquidació complementaria que resulti, i si es inferior  
es procedirà d’ofici a retornar la quantitat ingressada per escreix.  

 
3.1 L’Ajuntament, a la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament 

realitzades, podrà efectuar comprovació administrativa en relació als mòduls i 
bases declarats, d’acord amb el que preveu l’article 52 de la Llei General Tributària 
i podrà modificar la base imposable a què es refereix el número 1 d’aquest article i 
practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li 
reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. 

 
3.2  El subjecte passiu podrà instar a l’Ajuntament la comprovació del cost real i efectiu  

de la construcció, instal·lació o obra, per tal de practicar liquidació definitiva. Per dur 
a terme aquesta comprovació s’haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, el 
pressupost de l’obra, visats, certificacions d’obra, factures, contractes d’execució, 
comptabilitat de l’obra i qualsevol altre que , a criteri de l’Ajuntament, es consideri 
vàlid per a la determinació del cost real. 
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4. En el supòsit que es denegui la llicència sol·licitada o no s’autoritzi l’obra subjecte a 
comunicació prèvia o declaració responsable la quota que s’haurà de liquidar serà el 
30% de la que li hauria correspost satisfer. En el cas que l'interessat hagi liquidat la 
totalitat o una part de la quota, la restant fins arribar al 30% esmentat se li retornarà 
d’ofici. No procedirà aquesta reducció ni cap devolució quan el subjecte passiu hagi 
iniciat les obres sol·licitades. 

 
En els altres casos contemplats a l’article 8.3 d’aquesta ordenança, les quantitats 
ingressades es consideraran quotes mínimes. 

 
 
Article  10è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 20 de desembre de 2012. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
PLANEJAMENT A INSTÀNCIA DE PARTICULARS. 
 
1. Tramitació i aprovació del planejament urbanístic promogut pels particulars: 
 
1.1 Modificació del P.G.M.   Euros  
 
Per cada 1000m2 o fracció amb un mínim de 1.803euros. ..................  259,55 
 
1.2 Plans parcials i Plans especials 
 
Per cada 1000m2 o fracció amb un mínim de 1.803euros. ..................  259,55 
 
1.3 Estudis de detall i projectes d’urbanització. 
 
Per cada 1000m2 o fracció amb un mínim de 1.803euros. ..................  259,55 
 
2.- Tramitació i aprovació dels expedients de gestió urbanística 
 promogut pels particulars. 
 
2.1. Sistema de compensació 
 
a) Aprovació projecte d’estatuts i bases d’actuació  

i modificacions. Per unitat registral ................................................  129,85 
 
b) Aprovació constitució de Junta de Compensació  

i modificacions. Per unitat registral ................................................  129,85 
 
c) Aprovació projecte de Compensació i modificacions, 

Per unitat registral .........................................................................  259,55 
 
2.2. Sistema de cooperació. 
 
a) Aprovació projecte de reparcel·lació i aprovar modificacions. 

Per unitat registral .........................................................................  259,55 
 
b) Aprovar projectes de reparcel·lació no abreviats i aprovar modificacions. 

Per unitat registral .........................................................................  216,50 
 
c) Aprovació reparcel·lació voluntària. 

Per unitat registral .........................................................................  216,50 
 
d) Aprovació projectes normalització finques, regularització i  

reparcel·lació simplement econòmica. 
Per unitat registral .........................................................................  173,20 

 
e) Delimitació unitats d’actuació. 

Per unitat registral .........................................................................  86,60 
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2.3. Aprovació projecte d’urbanització. 
Per cada 1.000 m2 o fracció amb un mínim de 1.802 euros.................  216,50 
 
2.4. Aprovació projecte de normalització de finques,regularització i  

parcel·lació/reparcel·lació simplement econòmica.  
 
Per unitat registral amb un mínim de 300,50euros. ..............................  216,50 
 
2.5. Delimitació unitats d’actuació. 
Per unitat registral ...............................................................................  129,90 
 
2.6. Senyalització d’alineacions i rasants. 
Sobre el terreny: 
- Una direcció ......................................................................................  305,60 
- Per cadascuna de les altres ..............................................................  83,40 
 
Sobre un plànol: 
- Una direcció ......................................................................................  46,70 
- Per cadascuna de les altres ..............................................................  13,85 
 



 

OO.FF. núm 9 

 116

Ordenança Fiscal núm. 9 
 

TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 
EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la 
intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat 
Text refós.  
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la verificació de les condicions tècniques i 

administratives de seguretat, de protecció al medi ambient i qualsevol altres exigides 
en les activitats incloses en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les Activitats, el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
d’equipaments comercials, la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i activitats recreatives i el decret 112/2010,de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i el 
decret  94/2010, de 20 de juliol, que la  desenvolupa i la Llei 12/2012, de 26 de 
desembre, de mesures urgents d’alliberament del comerç i determinats serveis: 

 
a) L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si les 

activitats i instal·lacions reuneixen les condicions de seguretat, sanitat, salubritat i de 
protecció al medi ambient i qualsevol de les altres exigides per les ordenances 
municipals, i altres disposicions per al seu funcionament normal, com a pressupost 
necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència ambiental. 

 
b) Per la tramitació dels expedients d’activitats i instal·lacions subjectes a règim de 

comunicació. 
 
c) L’activitat municipal d’inspecció de les activitats i instal·lacions. 
 
d) Tramitació de llicències comercials municipals. 
 
e) Tramitació dels expedients de control de les activitats a la normativa vigent que els hi 

és d’aplicació. 
 

f) Expedients d’innòcues subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable amb 
règim de control posterior, incloses en la Llei 12/2012, de 26 de desembre. 

 
g) Expedients d’activitats innòcues, no incloses en la Llei 12/2012, de 26 de desembre. 
 
2. A aquest efecte, es considerarà inclosa en el fet imposable la realització de les 

següents activitats: 
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a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats o posterior 
unificació de les mateixes. 

 
b) La variació o ampliació de l’activitat portada a terme en l’establiment, encara que el 

titular sigui el mateix. 
 
c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració dels elements subjectius, objectius o 

de l’activitat que s’hi realitzi. 
 
d) El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular. 
 
e) Canvi de domicili social de les entitats. 
 
f) La realització de controls de l’activitat legalitzada. 
 
g) L’emissió de l’informe urbanístic de compatibilitat amb el planejament urbanístic. 
 
h) La resolució de consulta prèvia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb la 

normativa vigent. 
 
3. S’entendrà per activitat en establiment industrial o mercantil qualsevol edificació 

habitable, estigui o no en funcionament, que es destini a l’exercici d’alguna activitat 
empresarial, febril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que 
constitueixen per elles mateixes el fet imposable. 

 
4. Hauran de sol·licitar o comunicar l’activitat com a primera instal·lació, les activitats 

que tot seguit es detallen: 
 
a) Els establiment industrials o mercantils que demanin la llicència de primera 

instal·lació, o la seva modificació o ampliació. 
 
b) El fet d’aixecar un acta pel servei d’Inspecció Tributaria no suposa l’atorgament d’una 

llicència o permís; havent-se de tramitar el corresponent títol habilitat o legalització. 
 
5. No constituiran el fet imposable: 
 
a) Els supòsits de trasllat de l’activitat existent a un altre local de forma provisional, per 

adequar o millorar l'existent, sense canvi d’activitat. 
 
b) La transformació de la personalitat jurídica de la societat titular de l’activitat per 

imperatiu legal, sempre i quan la societat inicial compti amb llicència d’obertura o 
aquesta es trobi en tràmit. 

 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que ostentin la titularitat del 
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 secció 1 de l’Ordenança General. 
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Article 5è. Base imposable. 
 
La base imposable és la que resulta de la tarifa corresponent. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària serà la que figura a l’annex d’aquesta ordenança. 
 
2. La quota tributària corresponent a les activitats de guarda i custòdia de vehicles 

s’obtindrà per l’aplicació d’un coeficient del 0,3 sobre la quota determinada a l’apartat 
1 anterior. 

 
3. La quota tributària corresponent a les activitats desenvolupades per les entitats 

sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats s’obtindrà per l’aplicació 
d’un coeficient del 0.1, sobre la quota determinada a l’apartat 1 anterior. 

 
4. La quota tributària corresponent a la legalització per part del promotor/constructor 

dels edificis d’industrials i d’oficines de nova construcció s’obtindrà per l’aplicació 
d’un coeficient del 0’20, sobre la quota determinada a l’apartat 1 anterior. Restant 
exclosos les zones d’aparcament que es regiran per l’establert en l’apartat primer. 

 
5. En el cas que el sol·licitant formuli desestimen amb anterioritat a la concessió de 

l’autorització, la quota que s’haurà de liquidar serà el 20 % de la que li hauria 
correspost satisfer. En el supòsit que l'interessat hagi liquidat la totalitat o una part de 
la quota, la restant fins arribar al 20 % esmentat se li retornarà d’ofici. 

 
Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada o hagi recaigut l’acord o 
resolució corresponent, no es procedirà a cap tipus de deducció de la quota.  

 
6. En el supòsit que es denegui l’autorització sol·licitada la quota que s’haurà de liquidar 

serà el 30 % de la que li hauria correspost satisfer. En el cas que l'interessat hagi 
liquidat la totalitat o una part de la quota, la restant fins arribar al 30 % esmentat se li 
retornarà d’ofici. 

 
No procedirà la deducció ni cap devolució en qualsevol dels següents supòsits: 

 
a) Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat. 
 
b) Quan la denegació per desenvolupar una activitat innòcua es fonamenti en no haver 

adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic, excloses les de caràcter 
urbanístic que s’haguessin fixat per l’exercici de l’activitat que es tracti. 

 
c) Quan es revoqui qualsevol llicència ambiental o comunicació prèvia, per no haver 

adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s’haguessin fixat per 
l’exercici de l’activitat que es tracti. 

 
7. Aquelles empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria 

de la Unió Europea (EMAS) gaudiran d’una bonificació especifica de la  taxa del 50% 
de la quota, de conformitat a la disposició addicional 6 de la Llei 20/2009. 
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Article 7è. Actes no subjectes. 
 
Seran actes no subjectes a aquesta Ordenança, però amb l’obligació de proveir-se de la 
preceptiva autorització, els trasllats forçosos a causa de: 
 
1. Expropiació, reparcel·lació o compensació urbanística. 
 
2. Trasllat provisional per enderroc i nova edificació de l'immoble.  
 
3. Trasllat per manca de condicions d’habitabilitat de l'immoble. 
 
Article 8è. Acreditament. 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l'esmentada 
activitat en la data de presentació de l’expedient corresponent. 

 
2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense la preceptiva autorització, l’obligació de 

contribuir neix per l’exercici de la indústria, comerç o professió de que es tracti, 
presumint-se que aquest exercici s’inicia en el moment en que el titular : 

 
a) Cursi o vingui obligat a cursar l’alta, el traspàs o trasllat per l'Impost sobre Activitats 

Econòmiques. 
 
b) Des de que el local s’utilitzi o estigui ja en funcionament, obert o no al públic. 
 
c) Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, 

on es realitzin activitats comercials, industrials, de serveis i professionals. 
 
d) Per l’obertura, per part de les esmentades societats, encara que el seu domicili 

estigui fora del terme municipal, d’agències, delegacions, sucursals, oficines o locals, 
inclosos magatzems tancats al públic. 

 
3. L'Administració comprovarà els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i 

demés circumstàncies que integrin o condicionin el fet imposable. 
 
La comprovació podrà abastar a demés a tots els actes, elements i valoracions 
consignats en les declaracions tributàries i podrà comprendre l’estimació de les bases 
imposables, utilitzant els mitjans a què es refereix l’article 52 de la Llei General 
Tributària. 
 
La investigació afectarà el fet imposable que no hagi sigut declarat per el subjecte passiu 
o que ho hagi sigut parcialment. Igualment abastarà als fets imposables la liquidació dels 
quals hagi de realitzar el propi subjecte passiu. 
 
 
Article 9è. Liquidació i ingrés. 
 
1. L'interessat formularà declaració-liquidació de la taxa i la quota resultant s’ingressarà 

en la Tresoreria Municipal o on estableixi l’Ajuntament, com liquidació provisional, 
subjecta a la comprovació, en el moment de presentar la sol·licitud corresponent. 

 
2. Quan s’atorgui la llicència ambiental o autorització es procedirà a aprovar 

simultàniament la liquidació definitiva, a excepció de les activitats subjectes a règim 
de comunicació. Si aquesta coincideix amb la provisional s’entendrà automàticament 
conclòs l’expedient tributari corresponent; si la liquidació definitiva resulta superior a 
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la provisional, es notificarà la liquidació complementària que resulti, i si es inferior es 
procedirà d’ofici a retornar la quantitat ingressada per escreix. 

 
 
Article 10è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
Tarifa 1. Activitats i instal·lacions. 
 
1. La quota s’obté mitjançant la suma d’una tarifa fixa amb el producte d’un mòdul/m2 

per la superfície computable del local als efectes de l’I.A.E. 
 
1.1 Llicència ambiental d’activitats incloses en els annexos II i IV de la Llei 20/2009 de 

prevenció i control ambiental de les Activitats a la Llei 11/2009 de regulació 
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/10 pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa,  i als annexos I i II de la Llei 3/10 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.     

 
  Euros 
Tarifa ............................................................................................................  1.634,75 
Tarifa m2 ......................................................................................................  6,55 
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1.2. Llicència ambiental o municipal (activitats incloses en l’ Annex II i IV de la Llei 
20/2009 de prevenció i control ambiental de les Activitats, a la Llei 11/2009 de 
regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 
112/10 pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa i pel seu aforament a la 
Llei 16/2009 dels centres de culte). 

 
  Euros 
Tarifa ............................................................................................................  1.226,10 
Tarifa m2 ......................................................................................................  4,90 
 
 
1.3. Règim de comunicació prèvia, (activitats incloses annex III Llei 20/2009 de prevenció 

i control ambiental de les Activitats, Llei 11/2009 de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/10 pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa  i pel seu aforament a la Llei 16/2009 dels centres de 
culte). 

  Euros 
Tarifa ............................................................................................................  817,40 
Tarifa m2 ......................................................................................................  3,20 
 
 
1.4.  Tot tipus d’expedients d’activitats innòcues, 
 
Tarifa ............................................................................................................  400,00 
Tarifa m2 ......................................................................................................  1,60 
 
 
2. En els supòsits anteriors quan l’autorització de l’activitat comporti a més 

l’atorgament de la llicència comercial municipal, la quota resultant s’incrementarà 
en 1.481,65euros. 

 
 
Tarifa 2. Variació i/o ampliacions d’activitats o dels seus elements. 
 
a) Variacions i/o ampliacions – modificacions substancials : 
 

La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0’5 a la Tarifa 1 corresponent, tenint en compte 
a tal efecte la totalitat de la superfície computable del local. 

 
 
b) Variacions i/o ampliacions – modificacions no substancials: 
 

La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0’3 a la tarifa 1 corresponent, tenint en compte 
a tal efecte la totalitat de la superfície computable del local. 

 
En el supòsit que l’activitat objecte de la variació i/o ampliació no hagi estat 
autoritzada o l’Ajuntament no hagi restat assabentat, la quota aplicable serà 
l’establerta en la tarifa 1. 

 
c) Quan aquestes variacions, ampliacions o modificacions no substancials, no 

comportin variació de superfície, per tractar-se de focus emissors o altres factors, 
s’aplicarà la quota fixa de l’annex que li correspongui. 
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Tarifa 3. Trasllat de l’activitat. 
 
La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0’5 a la Tarifa 1 corresponent. 
 
En el supòsit que l’activitat a traslladar no hagi estat autoritzada la quota aplicable serà 
l’establerta en la tarifa 1. 
 
 
Tarifa 4. Control i inspeccions. 
 
Taxes exigides per: 

a) Pels controls subjectes a la Llei que els hi és d’aplicació, la quota s’obtindrà 
d’aplicar el coeficient 0’5 a la Tarifa  fixa corresponent.    

 

b) Per les inspeccions de les transmissions de les activitats subjectes a les Lleis 
20/09 i 11/09 
 
-  la primera...................................................................................147,10 euros 
-  la segona ..................................................................................163,10 euros  
-  la tercera ...................................................................................280,60 euros 
- següents.....................................................................................467,65 euros 

 

c) Per les inspeccions de les transmissions de les activitats innòcues, 
 

- la primera.................................................................................... 98,20 euros 
- la segona ...................................................................................114,20 euros 
- la tercera.....................................................................................144,60 euros 
- següents.....................................................................................229,65 euros 

 
 
Tarifa 5. Revisions anticipades i periòdiques. 
 
Taxa per la tramitació de l’expedient de revisió: 
  Euros 
- Llicència ambiental annex II ........................................................................  1.226,10 
 
 
Tarifa 6. Mesuraments sonomètrics 

Mesuraments realitzats de conformitat amb el que preveu la  Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica i el decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el seu reglament, adaptant-se el seus annexos. 
                   
                Euros 

a) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 
 a petició de part i negatiu en horari festiu i nocturn,  
 per hora del funcionari ............................................................................. 56,30  
 

b) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 
 a petició de part i negatiu en horari laboral i nocturn, 
 per hora del funcionari .............................................................................  47,80 

 
c) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 

 a petició de part i negatiu en horari festiu i diürn, 
 per hora del funcionari...............................................................................  47,80  
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d) A partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) 

 a petició de part i negatiu en horari laboral i diürn, 
 per hora del funcionari...........................................................................  34,15  

 
 
Tarifa 7. Expedició de documents. 
  Euros 
a) Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic ......................  204,45 
b) Resolució de la consulta prèvia sobre la compatibilitat ..............................  204,45 
c) Informe de compatibilitat urbanística .........................................................  101,30 
 
 
Tarifa 8. Adequació d’activitats. (*) 
 
  Euros 
a) Llicència ambiental (annex ll.1)  ................................................................  1.634,75 
b) Llicència ambiental (annex II.2) .................................................................  1.226,10 
 
(*) De conformitat a la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de 
les activitats d’incidència ambiental, modificada per l’article 24 de la Llei 17/2007, de 21 
de desembre, de mesures fiscals i financeres; no derogada per la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre. 
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Ordenança Fiscal núm. 10 
 

TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I 
D’ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS. 

 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
1.-  En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i la Llei reguladora de residus aprovada pel 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
recollida de residus comercials i/o industrials assimilables a municipals i d’altres 
serveis mediambientals relacionats amb la gestió dels residus, transports, 
valorització i disposició del rebuig d’aquests residus, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de 
l'esmentat Text refós. 

 
2.-  Per obtenir la definició de residu municipal i residu comercial als efectes de la present 

Ordenança s’estarà a les definicions contingudes a la Llei reguladora de residus 
aprovada pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
1.1 La prestació del servei de recepció voluntària, susceptible de ser prestat pel sector 
privat, degudament autoritzat, en els termes previstos en la normativa vigent en matèria 
de residus, la recollida pels serveis municipals, dels residus comercials i/o industrials 
assimilables a municipals, generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 
l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis de tot tipus, públics i privats, 
d’acord amb el que estableix la present Ordenança i la Llei reguladora de residus 
aprovada pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, en locals situats en aquest terme 
municipal. 
 
1.1.1. Als efectes d’aquesta Taxa, es considerarà local l’edificació, construcció i 
instal·lació, així com la superfície, coberta o sense cobrir, oberta o no al públic, que 
s’utilitzi per a qualsevol activitat empresarial o professional. 
 
1.2 La prestació del servei de recepció en les instal·lacions de la deixalleria de materials 
recuperables, i de residus especials recuperables i d’origen domèstic, així com de 
materials dels residus de comerços, serveis i petites indústries.  
 
1.2.1 A aquest efecte tindran la consideració de materials i residus especials 
recuperables, els que especifica la Llei reguladora de residus aprovada pel Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i la Norma tècnica sobre deixalleries derivada d’aquesta 
Llei i les estipulacions fixades per l’Àrea Metropolitana. 
 
1.2.2 No està subjecta a aquesta Taxa la recepció de materials fins a 500 Kg. que aportin 
persones que no tinguin la condició d’empresari. 
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Article 3r. Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció 

voluntària de residus comercials i/o industrials i del servei de deixalleria, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança 
General, que ocupin o utilitzin els locals situats en els llocs, places, carrers o vies 
públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 
d’arrendatari o qualsevol altre títol que: 

 
a) Sol·licitin la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus. 
 
b) Resultin beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
c) Utilitzin el servei de deixalleria. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 

assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que 
tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida i tractament del residus que 
produeixi l’activitat corresponent . 

 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 

l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada. 

 
4. L’acreditament a que fa referència l’apartat 2 anterior s’haurà de presentar davant de 

l’Ajuntament com a màxim el dia 31 de març de cada exercici, i consistirà en 
certificació expedida per part de l’empresa que presta el servei conforme el contracte 
té una vigència, com a mínim, per l’any del període impositiu.  

 
En el supòsit que no es presenti el referit acreditament es considerarà que el subjecte 
passiu s’acull al sistema establert per l’Ajuntament. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 
 
Article 5è. Reduccions. 
 
Les quotes de servei podran ésser objecte de reduccions sempre i quan els locals o 
establiments acreditin efectuar per sí mateixos la recollida i transport de les fraccions 
residuals que generen mitjançant gestors homologats per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
La present reducció de la quota tributària total, estarà en funció de cadascuna de les 
fraccions recollides selectivament, tindrà caràcter rogat i es concedirà segons els 
següents coeficients: 
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Fracció recollida  Coeficient reductor 
 
Cartró 0,20 
Vidre 0,20 
Paper 0,20 
Envasos 0,20 
Orgànica 0,20 
 
Aquestes reduccions tindran caràcter rogat i s’aplicaran a instància de part prèvia 
sol·licitud periòdica i anual de l’interessat davant de l’Ajuntament com a màxim el dia 31 
de març de cada exercici i acreditant el supòsit de fet que doni dret a la reducció 
esmentada. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota tributària consistirà per cadascun dels apartats del fet imposable de l’article 2 
d’aquesta ordenança, en la que tot seguit s’especifica: 
 
1. Prestació de serveis de recollida de residus comercials i/o industrials assimilables als 

municipals. 
 
1.1 La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 

determinarà en funció de l’activitat que es desenvolupi al local, referenciada a la 
classificació de l’Impost sobre activitats econòmiques. 

 
1.2 Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats han de tributar per 

l’activitat a la qual correspongui la quota més elevada. 
 
1.3 A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
A) Mercats Municipals: 
 
Núm. llocs que formen la parada  Euros/any  
 
 1 78,45 
 2 114,80 
 3 205,75 
 4 252,05 
 5 297,40 
 6 342,60 
 
B) Locals comercials, industrials de serveis i professionals, la tarifa serà la resultant 

d’aplicar el mòdul de 56,95euros, pels coeficients correctors fixats a l’annex 
d’aquesta Ordenança. 

 
C) Les activitats instal·lades a l’interior de col·legis públics tributaran el 75% de la quota 

municipal corresponent a l’activitat que desenvolupin. 
 
1.4 En el cas de variació d’epígrafs durant l’exercici, no es modificarà el coeficient 

corrector fins l’any següent. 
 
1.5 En el cas d’ampliació d’epígraf i superfície durant l’exercici, es tributarà de 

conformitat amb el que disposa aquest apartat 1 anterior, pels metres quadrats de 
diferència. 
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2. Prestació servei de deixalleria. 
 
2.1 La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per tona de residus, segons el 

seu tipus, que serà l’assenyalada tot seguit: 
 
Tipus de residu Euros/tona 
 
Runes ...................................................................................................................... 15,40 
Banals ..................................................................................................................... 52,40 
Barreja ..................................................................................................................... 34,40 
Sobrevolum de runes ............................................................................................... 52,40 
Sobrevolum de banals ........................................................................................... 104,85 
 
Els tipus de residus indicats estan integrats pels següents materials: 
 
 Barreja: Contingut al voltant de 50% de runes i 50% de banals. 
 Sobrevolum de runes: Els residus de la construcció amb una densitat inferior a 0’8. 

TN/m3. 
 Sobrevolum de banals: Aquells amb una densitat inferior a 0,25 TN/m3. 
 
 
Article 7è. Període Impositiu. 
 
El període impositiu serà l’any natural o fracció deduïble per trimestre, en l’inici o 
cessament de la prestació del servei. 
 
 
Article 8è. Acreditament. 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei de 
recepció voluntària que, atenent al supòsit del fet imposable, tindrà lloc: 
 
1. Prestació servei de recollida de residus comercials i/o industrials: 
 
1.1 Per primer cop en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. 
 
1.2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de 

la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei que 
la quota es prorratejarà pels trimestres que s’hagi prestat el servei. 

 
 
2. Prestació servei de deixalleria. 
 
2.1 Quan s’efectuï l’ingrés dels residus o materials a les instal·lacions de la deixalleria. 
 
 
Article 9è. Declaració, autoliquidació i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius de la taxa quan instal·lin una activitat en el municipi, hauran 

de: 
 
a) Sol·licitar la prestació del servei de recollida de residus comercials i/o industrials, 

assimilables a municipals i practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al 
primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei. 
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b) Acreditar documentalment que tenen contractat amb el gestor autoritzat la recollida, 

tractaments i eliminació de tots els residus, es a dir, les fraccions i volum que generi 
l’activitat. 

 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció 
del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes 
s’efectuarà en el període que aquest determini. 

 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 3 de la present Ordenança que 

no acreditin com a màxim el 31 de març de cada exercici, la contractació del servei 
amb un operador privat autoritzat i que a 31 de desembre de l’any anterior figurin 
com a subjectes passius de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials exigibles en aquella data, romandran integrats al padró fiscal. 

 
3. El cobrament de les quotes acreditades del servei indicat en l’apartat 1 a) anterior en 

matèria de residus, s’efectuarà anyalment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula 
o Padró. 

 
4. En el supòsit de prestació del servei en les instal·lacions de la deixalleria el 

cobrament s’efectuarà en el moment en que aquest es realitzi 
 
 
Article  10è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Annex Ordenança Fiscal núm.10 
 
 
Tarifa a aplicar en funció de la superfície total del local i naturalesa de l’activitat i del 
mòdul general per a l’exercici. 
 
            
Classe d’activitat                                                                       Superfície del local m2 
            
ACTIVITATS EMPRESARIALS                                     0-100   101-250   251-500  +500 
            
Agrupació 01. Explotació de ramat boví  .......................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 02. Explotació de ramat oví i cabrum ............... 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 03. Explotació de ramat porcí  ......................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 04. Avicultura  ................................................. 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 05. Cunicultura  ............................................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 06. Altres explotacions ramaderes NCOP ........ 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 11. Extracció, preparació i aglomeració de 
combustibles sòlids i coqueries  ....................................... 4,2 4,7 5,4 6,8  
 
Agrupació 12. Extracció de petroli i gas natural  ............... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 13. Refinament de  petroli ................................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 14. Extracció i transformació  
de minerals radioactius .................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 15. Producció, transport i distribució  
d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta .................. 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 16. Captació, depuració i distribució  
d’aigua i fabricació de gel.  ............................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 21. Extracció i preparació de minerals 
metàl·lics  ......................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 22. Producció i primera transformació  
de metalls  ....................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 23. Extracció de minerals no metàl·lics  
ni energètics; torberes  ..................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 24. Indústries de productes minerals 
no metàl·lics  .................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 25. Indústria Química  ..................................... 5,2 5,7 6,4 7,8 
 
Agrupació 31. Fabricació de productes metàl·lics  
(excepte màquines i material de transport  ....................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
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Agrupació 32. Construcció de maquinària i equip 
mecànic  .......................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 33. Construcció de màquines d’oficina  
i ordinadors (inclosa la seva instal·lació)  .......................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 34. Construcció de maquinària i material 
elèctric  ............................................................................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 35. Fabricació de material electrònic  
(excepte ordinadors)  ....................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 36. Construcció de vehicles, automòbils 
 i les seves peces de recanvi  ........................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 37. Construcció naval, reparació i  
manteniment d’embarcacions  .......................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 38. Construcció d’altre material de 
transport.  ........................................................................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 39. Fabricació d’instruments de precisió,  
 òptica i similars ............................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 41. Indústries de productes alimentàries i  
begudes  .......................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 42. Indústries d’altres productes alimentaris,  
begudes i tabac ............................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 43. Indústria tèxtil ............................................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 44. Indústria del cuir ........................................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 45. Indústria del calçat i vestit i altres  
confeccions tèxtils  ........................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 46. Indústries de la fusta, suro i mobles  
de fusta  ........................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 47. Indústria del paper i fabricació  
d’articles de paper; arts gràfiques i edició ......................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 48. Indústries de transformació del  
cautxú i matèries plàstiques  ............................................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 49. Altres indústries manufactureres ................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 50. Construcció  .............................................. 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 61. Comerç a l’engròs ..................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 62. Recuperació de productes  ........................ 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 63. Intermediaris del comerç  ........................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
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Agrupació 64. Comerç al detall, de productes alimentaris,  
begudes i tabac realitzat en establiments  
permanents  ..................................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 65. Comerç al detall de productes industrials  
no alimentaris realitzat en establiments 
permanents  ..................................................................... 2,5 3,2 3,7 5,1 
 
Agrupació 66. Comerç mixt o integrat; comerç al detall  
fora d’un establiment comercial permanent (ambulància,  
mercadets, i mercats ocasionals o periòdics); comerç 
en règim d’expositors en dipòsit i mitjançant aparells  
automàtics; comerç al detall per correu i catàleg de  
productes varis. ............................................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 67. Servei d’alimentació.  ................................. 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 68. Servei d'hospedatge  ................................. 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 69. Reparacions  ............................................. 3,3 3,8 4,5 5,9 
  
Agrupació 71. Transport per ferrocarril  ............................ 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 72. Altres transports terrestres  ........................ 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 73. Transport marítim i per vies navegables  
interiors ............................................................................ 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 74. Transport aeri  ........................................... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 75. Activitats annexes als transports  ............... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 81. Institucions financeres  .............................. 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 82. Assegurances ............................................ 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 83. Auxiliars financers i d’assegurances. 
Activitats immobiliàries ..................................................... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses  ............... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 85. Lloguer de béns mobles.  ........................... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 86. Lloguer de béns immobles  ........................ 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 91. Serveis Agrícoles, ramaders, forestals i  
pesquers .......................................................................... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 92. Serveis de sanejament, neteja i similars.  
Serveis contra incendis i similars  ..................................... 4,2 4,7 5,4 6,8 
 
Agrupació 93. Educació i investigació .............................. 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 94. Sanitat i serveis veterinaris  ....................... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 95. Assistència i serveis socials  3,2 3,7 4,4 5,8 
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Agrupació 96. Serveis recreatius i culturals ...................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
Agrupació 97. Serveis personals ...................................... 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 98. Parcs d’esbargiment fires i revetlles i altres  
serveis relacionats amb l' espectacle.  .............................. 3,3 3,8 4,5 5,9 
 
Agrupació 99. Serveis no classificats en altres  
rúbriques  ......................................................................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
 
 
            
Classe d’activitat                                                                       Superfície del local m2 
            
                                                                                        0-100   101-250   251-500  +500 
            
 
Activitats Professionals  ................................................... 3,2 3,7 4,4 5,8 
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Ordenança Fiscal núm. 11 
 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa de cementiri 
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al 
que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, 
com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons 
o de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; 
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels 
espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, en conformitat amb el 
que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o 
s’autoritzin a instància de part. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de 
la realització del servei i, si escau, els titulars de l’autorització concedida. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Exempcions subjectives. 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 

conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa 
fúnebre pagada per la família dels finats. 

 
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
 
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
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Epígraf Primer. CONCESSIÓ TEMPORAL DEL DRET FUNERARI SOBRE TOMBES, 
NÍNXOLS I COLUMBARIS. 
 
A) NÍNXOLS: 
 
1. CONSTRUÏTS ABANS DE L’ANY 1996 
  Euros 
 
a) Pis primer amb o sense ossera ............................................................  1.419,55 
b) Pis segon sense ossera .......................................................................  1.160,75 
c) Pis tercer sense ossera ........................................................................  998,20 
d) Pis quart sense ossera .........................................................................  842,05 
e) Pis cinquè i sisè ...................................................................................  687,85 
 
2. CONSTRUÏTS A PARTIR DE 1996 
 
a) Pis primer amb o sense ossera ............................................................  1.892,55 
b) Pis segon sense ossera .......................................................................  1.471,25 
c) Pis tercer sense ossera ........................................................................  1.330,85 
d) Pis quart sense ossera .........................................................................  1.123,85 
e) Pis cinquè ............................................................................................  916,90 
 
 
B) TOMBES: 
 
Concessió temporal del dret funerari ........................................................  3.853,70 
 
 
C) COLUMBARIS: 
 
a) Pis primer ............................................................................................  403,60 
b) Pis segon .............................................................................................  357,35 
c) Pis tercer..............................................................................................  318,20 
d) Pis quart ..............................................................................................  280,60 
e) Pis cinquè i sisè ...................................................................................  243,35 
 
 
Epígraf Segon. CONCESSIÓ EN REGIM DE LLOGUER DEL DRET FUNERARI SOBRE 
NÍNXOLS I COLUMBARIS.  
  Euros 
A) NÍNXOLS 
 
a) Per dos anys ........................................................................................  172,05 
b) Per dos anys més (pròrroga) ................................................................  228,50 
c) Per cinc anys .......................................................................................  339,65 
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B) COLUMBARIS 
  Euros 
Per cinc anys ...........................................................................................  109,75 
 
 
Epígraf Tercer. COL·LOCACIÓ DE LAPIDES, REIXES I GUARNIMENTS 
 
  Euros 
 
a) Làpides en nínxols ...............................................................................  38,75 
b) Làpides en tombes ...............................................................................  41,25 
c) Làpides en columbaris .........................................................................  19,20 
d) Altres elements, per unitat ....................................................................  34,60 
 
 
Epígraf Quart. REGISTRE DE TRANSMISSIONS  
  Euros 
 
a) Inscripció en els Registres Municipals de la concessió del dret funerari 

de tombes, nínxols o columbaris del Cementiri Municipal i expedició 
del títol corresponent ......................................................................................... 27,60 

 
b) Modificació del Registre Municipal per la transmissió de la concessió 

del dret funerari sobre tombes, nínxols, columbaris o panteons del 
Cementiri Municipal, inclosa l’expedició del títol: 

 
     - Inter vius ...........................................................................................  86,35 
     - Mortis causa i altres ..........................................................................  61,35 
 
c) Per l’expedició de duplicat del títol de qualsevol sepultura del 

Cementiri Municipal ...........................................................................  45,15 
 
 
Epígraf Cinquè. INHUMACIÓ O EXHUMACIÓ 
  Euros 
 
a) En nínxols ............................................................................................   83,45 
b) En tombes o panteons .........................................................................  216,70 
 
 
Epígraf Sisè. REDUCCIÓ I TRASLLAT 
 
  Euros 
 
a) Reducció de cadàvers i restes .............................................................  38,70 
b) Trasllat de cadàvers i restes.................................................................  40,20 
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Epígraf Setè. MOVIMENT DE LAPIDES I TAPES 
 
  Euros 
 
a) En tombes o panteons .........................................................................  13,95 
b) En nínxols ............................................................................................  8,05 
c) En columbaris ......................................................................................  6,95 
 
 
Epígraf Vuitè. CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI 
 
  Euros 
 
a) Conservació de nínxols per any ...........................................................  38,65 
b) Conservació de tombes i panteons per any ..........................................  59,45 
c) Conservació de columbaris per any ......................................................  19,20 
 
 
Epígraf Novè. SERVEI DE VETLLES 
 
  Euros 
Dipòsit de cadàvers durant 24 hores o fracció, al  
local destinat per a això. 
 
Quota per cadàver ...................................................................................  83,35 
 
 
Epígraf Desè. DIPÒSIT DE CENDRES. 
 
  Euros 
 
Dipòsit d’urnes cineràries als columbaris ..................................................  41,60 
 
 
Article 7è. Acreditament. 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix 
quan aquests es sol·liciten. 
 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
 

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà 
del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent. 

 
2. Els subjectes passius del tribut liquidaran el mateix en el moment d'autoritzar-se la 

prestació del servei, mitjançant autoliquidació, utilitzant els ingressos que li facilitarà 
l'Administració Municipal. 

 
 Les esmentades autoliquidacions tindran el caràcter de liquidacions provisionals 
subjectes a comprovació i la quantitat que en resulti s’ingressarà en el moment 
d'autoritzar-se la prestació del servei. 
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3. Els conceptes tributaris, incloses les tarifes, que ho permetin, es podran cobrar per 
rebut anyal, un cop notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu padró. 

 
 
Article 9è. Retrocessió. 
 
Els titulars de concessions de tombes, nínxols o columbaris que renunciïn a aquestes, 
podran sol·licitar a l'Ajuntament una indemnització del 50% de l'import de la quota en el 
moment de la petició. Si el nínxol que es retrocedeix a l’Ajuntament va ser construït 
abans de l’any 1996, la indemnització es fixarà d’acord amb la quota establerta a 
l’apartat 1) de la lletra A) de l’epígraf primer; si el nínxol va ser construït després de l’any 
1996, la indemnització es fixarà d’acord amb la quota establerta a l’apartat 2) de la lletra 
A) de l’epígraf primer; ambdós d’aquesta Ordenança Fiscal. 
 
 
Article 10è. Permuta. 
 
Aquelles persones que reunint els requisits establerts a l’article 55 de l’Ordenança 
General de Cementiris, sol·licitin la permuta entre el nínxol del que són titulars i el nínxol 
que les ha estat concedit en règim de lloguer provisional per un període de 2 ó 5 anys, 
hauran de satisfer a l’Ajuntament la diferència entre les quotes de ambdós nínxols 
sempre que el nínxol que lliurin a l’Ajuntament tingui assignada una quota inferior a la del 
nínxol que rebran. 
 
 
Article 11è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 12 
 
 

TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA 

 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la retirada de 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de servei de retirada de vehicles, 
quan els conductors o propietaris, que tenint l’obligació de mobilitzar-los, atenent el que 
regula l’article 85 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text 
articulat de la Llei sobre Transit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat 
pel RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora; no corregeixin la 
deficiència. 
 
 
Article 3r. Obligació de contribuir. 
 
La responsabilitat de contribuir neix de l’aplicació del que disposa l’article 69 de la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Transit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel RD Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
 
Article 4t. Subjecte passiu. 
 
Son subjectes passius les persones responsables de les infraccions comeses que 
obliguen a la retirada y posterior dipòsit del vehicle, segons preveu l’article 85 de la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Transit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel RD Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
 
Article 5è. Tarifes. 
 
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents, en les quals esta inclòs l'IVA: 
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Tarifa primera: 
                                                        Per retirada i transport                  custòdia 
                                                                                              24hores 
                                                             Feiners           Festius i Nocturns 
  Euros Euros Euros 
1. Bicicletes .............................. 1,85 2,80 1,50 
 
2. Ciclomotors, motocicletes 
i vehicles anàlegs ............................ 22,35 26,50 3,00 
 
3. Automòbils, turismes, camions,  
quadricicles, tricicles i similars 
fins a 3.500Kgs.PMA .......................... 119,20 131,50 9,75 
 
4. Tota mena de vehicles amb PMA  
superior a 3.500 Kg .......................... 122,65 136,50 11,50 
 
5. Contenidors i Plataformes ................ 226,50 286,60 23,60 
 
6. Altres Vehicles ............................ 75,75 94,65 9,45 
 
 
Tarifa segona. 
 
ZONES PREFERENTS 
                             Per retirada i transport                                 custòdia/ 
                                                                                                                              24 hores 
 
                                                                          Feiners       Festius i Nocturns 
 Euros Euros Euros 
1. Bicicletes.......................................................... 3,90 4,65 1,50 
 
2. Ciclomotors, motocicletes 
i vehicles anàlegs ............................................... 33,85 40,95 3,00 
 
3. Automòbils, turismes, camions, quadricicles, 
tricicles i similars fins a 3.500 Kg. PMA. ........... 151,15 189,30 9,75 
 
4. Tota mena de vehicles amb PMA  
superior a 3.500 Kg .......................................... 217,65 276,90 11,45 
 
5. Contenidors i plataformes ............................. 454,15 567,75 23,65 
 
6. Altres vehicles .............................................. 151,30 189,30 9,45 
 
 
La custòdia d’un vehicle es comptabilitza des del moment que ingressa en el Dipòsit 
Municipal de Vehicles i s’acumula cada 24 hores. En els casos d’ingrés de vehicles per 
robatori, la custòdia començarà a comptabilitzar a partir del 8è. dia d’avís al propietari, 
així com els precintes realitzats per qualsevol estament oficial, la qual cosa quedarà 
reflexada a l’acta corresponent. La Taxa per aquest concepte serà satisfeta a la retirada 
del vehicle del recinte. 
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Tarifa Tercera: 
 
ENGANXALLS. Si el titular o conductor del vehicle es fes càrrec d’aquest, en el lloc de la 
retirada, quan aquesta s’hagués iniciat, haurà d’abonar el 50% de la taxa corresponent, 
que serà en el moment de la prestació del servei. 
 
 
Tarifa quarta. 
 
A) Immobilització i primera setmana o fracció a la via pública: 
             Euros 
 1. Automòbils, turismes..........................................................................  66,60euros 
 2. Camions..............................................................................................  66,60euros 
 
B) Per cada dia a partir de la primera setmana a la via pública: 

         Euros 
1. Automòbils, turismes...........................................................................   5,75euros 

 2. Camions..............................................................................................  18,85euros 
 
 
Article 6è. Normes de gestió i recaptació 
 
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la 
taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent, en metàl·lic (o targeta de crèdit), contra el 
lliurament d’un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els 
imports recaptats s’ingressen diàriament a la Caixa Municipal.  
 
 
Article  7è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició transitòria 
 
Les tarifes establertes en aquesta Ordenança tindran la naturalesa de preu privat quan el 
servei es presti per gestió directa mitjançant l’Empresa Mercantil Municipal, Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLA). 
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En aquest supòsit haurà de emetre factura separant l’IVA repercutit i especificant el tipus 
aplicat en el termes previstos en el Reial Decret 1619/2012. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor els dies 1 de gener de 2014 i 
13 de febrer de 2014 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 13 
 
 

TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis 
especials per espectacles o transports, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, 

de competència municipal, a instància de part: 
 
a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i 

qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d’espectacles i esbargiments 
públics que per llur naturalesa, per la gernació de públic que provoquin o per les 
necessitats d’ordenar l’accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin. 

 
b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i 

de caravanes a través del nucli urbà. 
 
c) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d’autorització per a la 

realització de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d’obtenir les 
màximes condicions de seguretat. 

 
d) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que 

exigeixin llur prestació. 
 
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats 

quan el particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que 
no hi hagi hagut sol·licitud expressa. 

 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que siguin: 
 
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si escau, dels espectacles i esbargiments que 

motivin o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que 
s’assenyalen en l’article anterior. 

 
b) Titulars de l’empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a 

una activitat empresarial, els seus propietaris. 
 
c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara 

que no els sol·licitin. 
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Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1de l’Ordenança General. 
 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària es determinarà:  
 
a) Quan es tracti dels serveis que s’assenyalen en els apartats a), b) i d) de l’article 

2n.1 en funció del nombre d’efectius, tant personals com materials, que s’utilitzin en 
la prestació del servei, i el temps invertit.  

 
b) Per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de l’autorització per 

realitzar el transport escolar. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
 
A) Serveis especials 
  Euros 
 
a) Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per cada 

hora o fracció  35,70 
 
b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva  dotació, per cada 

hora o fracció ..............................................................................   100,50 
 
c) Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o 

fracció................................................................................................  47,45 
 
 
B) Autorització de transport escolar 
 
Per cada vehicle i any ..............................................................................  94,10 
 
 
3. En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents: 
 
1. Les quotes s’incrementaran en un 50 % quan els serveis s’efectuïn entre les 20 i les 

24 hores del dia, i en un 100 % si es realitzen de les 0 hores a les 8 hores del matí. 
 
2. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment 

inicial el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final 
el de la seva entrada després d’haver acabat el servei. 



 

OO.FF. núm 13 

 144

Article 6è. Exempcions. 
 
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per 
l'Estat, la comunitat autònoma i la província. 
 
 
Article 7è. Acreditament. 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es tracti dels serveis 

assenyalats en l’article 2n.1.a), b) i d), quan s’iniciï la seva prestació, i a aquests 
efectes s’entendrà que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. 

 
2. En el supòsit de la concessió d’autorització per realitzar el transport escolar, la taxa 

s’acreditarà quan s’atorgui aquesta autorització. 
 
3. En el supòsit a què es refereix l’article 2n.2, l'acreditament de la taxa tindrà lloc quan 

s’iniciï la prestació efectiva del servei. 
 
 
Article 8è. Declaració i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la 

prestació de serveis regulats en aquesta ordenança, presentaran l’escrit 
corresponent de sol·licitud en aquest Ajuntament. 

 
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i 

autònoma. Aquesta liquidació es notificarà per a ingrés directe una vegada s’hagi fet 
el servei o s’hagi concedit l’autorització, i el seu pagament s’efectuarà en els terminis 
que assenyala el Reglament General de Recaptació. 

 
 
Article  9è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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 aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER. 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis 
especials per espectacles o transports, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
a) La utilització privativa o aprofitament especial dels següents edificis: 

- Palau de Can Mercader. 
- Aules i cúpules de l’edifici situat al Parc de Can Mercader. 

 
b) Prestació de serveis en el Museu Palau Mercader. 
 
 
Article 3è. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic o que es beneficiïn dels serveis 
que es prestin. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal sobre els imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en les tarifes d’aquesta taxa. 
 
 
Article 6è. Quota Tributària. 
 
La quota tributària serà la que es fixa en les tarifes de l’annex per cadascuna de les 
utilitzacions privatives o de la prestació de serveis. 
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Article 7è. Meritació. 
 
La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial del Palau de Can 
Mercader, de les aules i cúpules de l’edifici ubicat al Parc de Can Mercader o la prestació 
del servei de que es tracti. 
 
 
Article 8è. Règim de declaració i ingrés. 
 
El pagament de la taxa s’efectuarà: 
 
a) Les tarifes 1a i 3a per autoliquidació. 
 
 - L’import de les autoliquidacions haurà d’ingressar-se a la Tresoreria Municipal en el 
moment de fer la reserva de data per a la celebració del matrimoni, aniversari de 
matrimoni o acte de Benvinguda a la Comunitat. S’ingressarà abans dels 15 dies 
precedents a la data fixada en el cas de la utilització de les aules i de les cúpules de 
l’edifici ubicat al Parc de Can Mercader. 
 
b) La tarifa 2a en el moment d’entrar en el museu. 
 
 
Article 9è. Canvi ubicació celebració matrimonis o acte de Benvinguda a la 
Comunitat. 
 
En casos de força major, l’Ajuntament podrà designar una altre ubicació per a la 
celebració dels matrimonis civils, aniversari de matrimoni o acte de Benvinguda a la 
Comunitat, sent igualment vàlid a la taxa que  s’estableix en la present ordenança. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
Tarifa 1a. Utilització del pati del Museu Palau Mercader per a la celebració de 
matrimonis civils, aniversari de matrimoni o acte de Benvinguda a la Comunitat. 
 
  Euros  
 
Per matrimoni, aniversari de matrimoni o acte de 
Benvinguda a la Comunitat ......................................................................  145,15 
 
 
Tarifa 2a. Entrada al Museu Palau Mercader. 
  Euros  
- Visites guiades per a grups, amb descompte (jubilats, 
  escoles d’altres municipis, entitats del municipi, públic 
  d’atenció especial (20 persones) ............................................................  39,45 
- Visites guiades per grups (20 persones).................................................  79,05 
 
 
Tarifa 3ª. Utilització de les aules i cúpules de l’edifici situat al Parc de Can 
Mercader. 
 
Jornada Sense Mat.Informàtic/àudio Amb Mat. Informàtic/àudio 
   Euros   Euros 
1hora ............................................................39,85 .................................................. 37,50 
5hores ........................................................ 127,35 ................................................ 163,40 
Mig dia (cap de setmana o festiu) ................ 186,15 ................................................ 210,00 
1 dia............................................................ 232,60 ................................................ 279,15 
1 dia (cap de setmana o festiu) ................... 279,15  ............................................... 326,70 
 
La tarifa d’utilització de la cúpula serà de 664,65euros per dia. 
 
 
Tarifa 4ª. Utilització del Museu Palau Mercader per reportatges fotogràfics amb 
finalitats comercials. 
 
A cobrar en període de 6 hores (mitja jornada)  ............................................. 871,30euros 
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Ordenança Fiscal núm. 15 
 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, 

BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització que derivi de l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues que s’especifiquen a l’annex de tarifes, inclosa 
l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives llicències. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic o que es beneficiïn dels serveis 
que es prestin. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic o que es beneficiïn dels serveis 
que es prestin. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments 
especials, necessaris per els serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la 

quantitat resultant d’aplicar les tarifes de l’annex que tenen en compte la categoria de 
la via pública on s’instal·lin, la durada i la superfície de l’ocupació. 

 
2. Les categories de les vies públiques són les que es senyalen al llistat ordenat per 

ordre alfabètic annex a les Ordenances Fiscals. 
 
3. Per a l’aplicació dels índexs dels carrers se seguirà el següent: 
 
 3.a Les categories de vies públiques o de zones s’aplicaran d’acord amb la 

classificació aprovada annexa a la present Ordenança. 
 
 3.b Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 

categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any 
següent en què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com 
la seva inclusió en l’índex de les vies públiques. 

 
 3.c La tarifa a aplicar serà la corresponent a la via pública per la qual s’accedeixi al 

local o en la qual es realitzi la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
 
 3.d Quan el local o l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de 

dues o més vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa 
que correspongui a la via de categoria superior. 

 
 3.e Quan el local només tingui l’accés de públic per la part posterior del bloc 

d’habitatges al que pertany i enfront una via pública de categoria diferent, entre 
els quals no existeixi calçada de circulació de vehicles, s’aplicarà l’índex o tarifa 
que correspongui a la via de categoria inferior. Igual criteri s’aplicarà en la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 

 
 3.f Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
 
 3.g Els establiments situats en el subsòl de la via pública se’ls hi aplicarà l’índex 

corresponent a la qual s’accedeixi al local. 
 
 
Article 7è. Meritació. 
 
La taxa es meritarà: 
 
1. Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment 

de concessió de la llicència corresponent. 
 
2. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 

primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats a les tarifes. 
 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, en el 

moment del seu inici.  
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan la instal·lació autoritzada hagi de fer-se per menys d’un any, el període 

impositiu coincidirà amb aquell que es determini en la llicència municipal.  
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2. Quan la durada temporal de la instal·lació sigui de varis exercicis, la meritació de la 

taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
l’aprofitament especial, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents. 

 
3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o temporal mínim establert a 
l’annex de tarifes.  

 
4. Quan no s’autoritzi la instal·lació o per causes no imputables al subjecte passiu, no 

es pugui procedir a la instal·lació, es retornarà l’import satisfet. 
 
 
Article 9è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol·licitud d’autorització, 

juntament amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació 
de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície 
de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. 

 
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 
comprovació, d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’elevarà a definitiva quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la Tresoreria 
municipal o on l'Ajuntament determini.  

 
 
Article 10è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es 
produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de 
les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les 
despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 
realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu import. 
 
 
Article 11è. Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes impositius assenyalats en els 
epígrafs respectius. 

 
2. Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
3. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada estigui 

autoritzada l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració 
de baixa. 
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4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període impositiu 

següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la 
causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa. 

 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
 
Tarifa Primera. Ocupació de la via pública amb Mercaderies. 
  Euros  
 
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús 

públic que facin els industrials amb materials o productes de la 
indústria o comerç a què dediquin la seva activitat, inclosos els 
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats "contenidors", al 
semestre per m2 o fracció  ................................................................................. 58,50 

 
2. Ocupació o reserva  especial transitòria de la via pública, per 

mes i metre quadrat  ............................................................................................ 9,70 
 
 
Tarifa Segona. Ocupació de la via pública amb materials de construcció. 
 
Ocupació de la via  pública  o  terrenys  d’ús  públic amb runa, 
materials de construcció,   vagons  per  a  la  seva  recollida  o  
dipòsit i altres   aprofitaments  anàlegs,  llevat  que  l’ocupació 
estigui vinculada a una llicència urbanística: 
 
Per metre quadrat o fracció, al mes: 
  Euros 
En carrers de 1a., 2a. 3a. i 4a. categoria .................................................................... 9,70 
En carrers de 5a. i 6a. categoria ................................................................................. 8,15 
 
 
Tarifa Tercera. Tanques, puntals, estintols,  bastides, etc. 
 
Ocupació   de  la  via   pública   o   terrenys   d’ús  públic  amb  
tanques,  caixes   de  tancaments,  siguin  o  no  per a  obres i  
altres instal·lacions anàlogues,  llevat  que  l’ocupació  estigui  
vinculada a una llicència urbanística: 
  Euros 
Per metre quadrat o fracció, al mes: 
En carrers de 1a., 2a., 3a. i 4a. categories ................................................................. 9,70 
En carrers de 5a. i 6a. categories ............................................................................... 8,05 
 



 

OO.FF. núm 16 

 154

Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
 
 

TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE 
LA VIA PUBLICA 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per les 
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 , 24.1 i 
57 de l’esmentat Text refós, per part de les empreses / entitats explotadores o 
prestadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la 
generalitat o a una part important del veïnat.  
 
  
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials constituïts en el subsòl, el sòl i la volada de les vies públiques 
municipals a favor de les empreses o entitats explotadores o prestadores que utilitzen 
el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin la generalitat o una part importat del veïnat. 
 
L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 
servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb 
independència de qui sigui el titular de les xarxes.  
 
En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, i altres mitjans de comunicació 
que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini 
públic municipal. 
 
El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 6 de l’Ordenança General, 
a les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, sense 
haver obtingut la preceptiva autorització. 
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2. Estan obligades al pagament de la Taxa les empreses/entitats que explotin o 

prestin els serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, 
telefonia fixa així com les que exploten la xarxa de comunicació mitjançant 
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o de qualsevol altra tècnica, 
independentment del seu caràcter públic o privat.  

 
A aquests efectes s’inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats 
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos, tant si són 
titulars de les corresponents xarxes  a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són dels drets d’us, 
accés o interconnexió a les mateixes. 

 
Aquestes empreses/entitats han de prestar els serveis directament als consumidors 
finals. 

 
3.   Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les  

empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant 
si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, 
accés o interconnexió a les mateixes.  

 
4. També són subjectes passius de la taxa  les empreses i entitats, públiques o 

privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el 
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 

 
5.   Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el 

que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del 
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

 
 
Article 4t. Successors i Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 6 de l’Ordenança General. 
 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 
1. La quantia consistirà en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 % dels ingressos 

bruts procedents de la facturació que aquestes empreses o entitats obtinguin 
anualment en aquest terme municipal. 

 
2. Quan els subjectes passius utilitzin xarxes que pertanyin a un tercer, la quota 

tributària estarà constituïda per l’1,5% dels ingressos bruts esmentats a l’apartat 
anterior minorada en les quantitats que hagi satisfet a altres empreses en concepte 
d’accés o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars de les 
esmentades xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per l’esmentat 
concepte entre el seus ingressos bruts de facturació. 

 
3. Les empreses/entitats propietàries de les xarxes que no prestin directament els 

serveis de subministrament estan subjectes a les tarifes de l’annex d’aquesta 
Ordenança, que tenen en compte la categoria de la via pública que es tracti.  
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4. A l’efecte de l’apartat 1 d’aquest article, s’entendrà per ingressos bruts procedents 
de la facturació els que, essent imputables a cada entitat, els hagin obtingut com a 
contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal. 

 
 4.1 No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 

indirectes que gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades 
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la que 
s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa . 

 
 4.2 Tampoc s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les 

quantitats percebudes pels serveis de subministrament que hagin de ser 
utilitzats en les instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1ª ó 2ª del 
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del 
Ministeri d’Economia, com matèria primera necessària per a la generació 
d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 

 
 
La present taxa és compatible amb altres que puguin establir-se per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de competència local, de les quals les empreses 
referides siguin subjectes passius conforme al que estableix l’article 23 2.b 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, restant exclosa, pel pagament d’aquesta taxa, 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.  
 
5.  La quantia d’aquesta taxa que correspongui pagar a “ Telefónica de España, S.A 

Sociedad Unipersonal”, està compresa en la compensació en metàl·lic de 
periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 
30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefònica Nacional de España, segons 
el que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre. 

 
       La Societat presentarà les declaracions d’ingressos bruts ajustades al que preveu 

la indicada Llei 15/1987, la qual comprendrà la seva facturació. 
 
       Les restants empreses del “Grup telefònica”, estan subjectes al pagament de la 

taxa regulada en aquesta ordenança. 
 
 
 
 
Article 6è. Meritació. 
 
1. La Taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, 

a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si 
aquesta ha estat sol·licitada. 

 
2. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 

la meritació tindrà lloc en el moment de l’inici de l’aprofitament. 
 
 
Article 7è. Període impositiu. 
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial tingui una duració inferior a un 

any, el període impositiu coincidirà amb el que es determini a la llicència. 
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2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’ extengui a diversos exercicis 
la meritació de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural. 

 
      En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà 

als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què 
s’origina el cessament. 

 
 
Article 8è. Règim de declaració i ingrés. Altres serveis 
 
1. La taxa s’exigirà pel regim d’autoliquidació. 
 
2. Les empreses/entitats explotadores o prestadores de serveis de subministrament 

practicaran trimestralment les autoliquidacions corresponents al trimestre natural 
vençut dins del mes següent al trimestre de què es tracti en quantitat d’una quarta 
part de l’import total liquidat a l’exercici econòmic anterior. Cadascuna de les 
autoliquidacions haurà d’anar acompanyada de les declaracions d’ingressos bruts 
obtinguts i demés documentació acreditativa de l’obtenció dels esmentats 
ingressos, excepte les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia 
elèctrica que hauran de complir el que disposa l’apartat següent. 

 
2.1 Les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica remetran 

mensualment a l’Ajuntament un llistat de la facturació que hagin efectuat als seus 
clients, classificat per tarifes, en el qual es faci constar per a cada una de les tarifes 
els conceptes de facturació corresponents als subministraments i als peatges per 
accés a les xarxes realitzats en el terme municipal, segons disposa la vigent 
legislació. En qualsevol cas hauran d’adjuntar els llistats referits a les 
autoliquidacions trimestrals abans esmentades. 

 
3. Les declaracions - liquidacions tindran caràcter provisional i se saldarà l'import total 

de l’exercici econòmic en l’autoliquidació corresponent al primer trimestre de l’any 
següent. Havent de descomptar les quantitats ingressades trimestralment l’any 
anterior i procedir, segons el resultat, a autoliquidar la diferència o a demanar la 
devolució corresponent. 

 
4. Les empreses/entitats que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar 

documentalment la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes per tal de justificar 
la minoració d’ingressos a que es refereix l’article 5.2 anterior.  

 
5. Les empreses/entitats propietàries de les xarxes que no prestin directament els 

serveis de subministrament satisfaran la Taxa:  
 
 a) Quan es tracti de nous aprofitaments a l’atorgar-se la corresponent llicència 

municipal. 
 
 b) Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals. 
 
6. Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, l’ingrés de la 

taxa es realitzarà segons el que s’hagi convingut. 
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Article 9è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, 
es produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els 
titulars de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament 
total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar 
els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels 
aprofitaments realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu 
import.  
 
 
Article 10è. Comprovació i investigació. 
 
L’Ajuntament,  exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la 
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, 
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contin-
gudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de 
tributació per quota municipal hom s’ajustarà al que disposa l’article 88 i següents de 
l’Ordenança General i demés legislació aplicable. 
 
 
Article 11è.  Infraccions i sancions  
 
1.  La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 

taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció 
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 

2.  La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord 
amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  

 
3.  La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 

documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei General 
Tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  

 
 
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa 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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
Tarifa primera. OCUPACIÓ DEL SÒL 
 
Per m2 o fracció/ a l’any 
Categoria via pública Euros 
 
1ª  ...................................................................................................... 32,40 
2ª  ...................................................................................................... 32,40 
3ª  ...................................................................................................... 49,30 
4ª  ...................................................................................................... 42,20 
5ª  ...................................................................................................... 35,25 
6ª  ...................................................................................................... 28,20 
 
Tarifa segona. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL 
 
Per cada m3 o fracció realment ocupat,  
Mesurades les seves dimensions amb gruixos de murs 
De sosteniment, soleres i lloses a l’any. 
 
Categoria via pública Euros 
 
1ª  ...................................................................................................... 16,20 
2ª  ...................................................................................................... 16,20 
3ª  ...................................................................................................... 24,70 
4ª  ...................................................................................................... 21,35 
5ª  ...................................................................................................... 17,65 
6ª  ...................................................................................................... 14,05 
 
Tarifa tercera. OCUPACIÓ DE LA VOLADA 

Per cada m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal a l’any. 

Categoria via pública, Euros 
 
1ª  ...................................................................................................... 16,20 
2ª  ...................................................................................................... 16,20 
3ª  ...................................................................................................... 24,70 
4ª  ...................................................................................................... 21,35 
5ª  ...................................................................................................... 17,65 
6ª  ...................................................................................................... 14,05 
 
Quan el període impositiu d’ocupació sigui inferior a 1 any, es calcularà la part 
proporcional per mesos o fraccions. 
 
Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 
categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any següent en 
què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com la seva inclusió 
en l’índex de les vies públiques. 
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Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 
vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa que correspongui 
a la via de categoria superior. 
 
Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
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Ordenança Fiscal núm. 17 
 
 

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, 
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENTS I RESERVES TEMPORALS 

(càrrega i descàrrega) 
 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per les entrades 
de vehicles a través de les voreres, les reserves de la via pública permanents i reserves 
temporals (càrrega i descàrrega), que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’ aprofitament especial que té lloc per la 

entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, 
els talls de trànsit o de carrils de circulació i el lloguer de senyals de trànsit i la 
instal·lació de protectors de gual, especificat a l’ annex de les tarifes, inclosa 
l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives llicències. 

 
2. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança, la reserva permanent de 

la via pública, atorgada mitjançant llicència municipal a persones que tenen 
reconeguda la condició legal de disminuït. 

 
 
Article 3è. Subjecte passiu. 
 
Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària a 
les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si s’ha procedit 
a disfrutar del mateix sense l’autorització. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials, necessaris per 
els serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la 

quantitat resultant d’aplicar les tarifes de l’annex que tenen en compte la categoria 
de la via pública on s’instal·lin, la durada i la longitud o superfície de l’ocupació. 

 
2. Les categories de vies públiques son les que s’assenyalen al llistat ordenat per ordre 

alfabètic annex a les Ordenances fiscal: 
 
 a) Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 

categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any 
següent en què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com 
la seva inclusió en l’índex de les vies públiques. 

 
 b) La tarifa a aplicar serà la corresponent a la via pública per la qual s’accedeixi al 

local o en la qual es realitzi la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
 
 c) Quan el local o l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de 

dues o més vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa 
que correspongui a la via de categoria superior. 

 
 d) Quan el local només tingui l’accés de públic per la part posterior del bloc 

d’habitatges al que pertany i enfront una via pública de categoria diferent, entre 
els quals no existeixi calçada de circulació de vehicles, s’aplicarà l’índex o tarifa 
que correspongui a la via de categoria inferior. Igual criteri s’aplicarà en la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 

 
 e) Els establiments situats en el subsòl de la via pública se’ls hi aplicarà l’índex 

corresponent a la qual s’accedeixi al local. 
 
3. Les entrades o passos de vehicles emplaçats en vies municipals mancades de 

voreres satisfaran el 50 % de la quota. 
 
 
Article 7è. Meritació. 
 
La Taxa es meritarà: 
 
1. Quan es tracti de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de la concessió 

de la llicència. 
 
2. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada un dels 

períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, en el 

moment del seu inici. 
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan l’aprofitament especial tingui una duració inferior a un any, el període impositiu 

coincidirà amb el que determini la llicència municipal. 
 
2. Quan l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, el període impositiu 

comprendrà l’any natural, excepte en el supòsit d’inici o cessament en l’aprofitament 
especial, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents: 
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3. Quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial en el primer semestre, 

s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegre. Si 
l’inici del gaudiment de l’aprofitament especial té lloc el segon semestre de l’exercici 
es liquidarà la meitat de la quota anual. 

 
4. Quan cessi el gaudiment de l’aprofitament especial durant el primer semestre de 

l’exercici es procedirà a la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament 
té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat 

 
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o no fossin possibles per causes no 

imputables al subjecte passiu, es retornarà l’import satisfet. 
 
 
Article 9è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol·licitud d’autorització, 

juntament amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació 
de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície 
de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. 

 
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 
comprovació, d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’elevarà a definitiva quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la Tresoreria 
municipal o on l'Ajuntament determini.  

 
 
Article 10è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es 
produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de 
les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les 
despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 
realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu import. 
 
 
Article 11è. Garantia restitució voreres. 
 
En garantia de la restitució de les voreres i vorades rebaixades per a l’accés de vehicles 
als locals i recintes, s’exigirà en concepte de dipòsit la quantitat resultant d’aplicar les 
tarifes següents: 
 
  Euros 
 
Vorera per cada metre2 o fracció .............................................................  77,90 
 
Vorada per cada metre o fracció ..............................................................  43,25 
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Article 12è. Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats 
en els apartats respectius. 

 
2. La longitud autoritzada a la llicència, serà igual a l’amplada que quedi lliure per al pas 

exclusiu de vehicles a la línia de façana augmentada en un metre. 
 

Es podrà autoritzar la prolongació de la senyalització horitzontal quan per la longitud 
de la calçada o per la llargada dels vehicles es requereixi. 

 
3. La reserva d’espai per a aparcament exclusiu de vehicles, serà la longitud 

expressada en metres lineals paral·lelament a la vorada de la vorera de la zona 
reservada. 

 
4. En el supòsit d’existir un sol pas construït per a l’accés a dues o més finques o locals 

de diferents propietaris, es comprovarà a cadascun, la mida que resulti d'obtenir-se 
la vertical des de la línia divisòria o paret mitgera existent entre les indicades finques 
o locals. 

 
5. Els canvis de titularitat de les llicències s’hauran de comunicar a l’Ajuntament pels 

subjectes que intervenen en la transmissió. 
 
6. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 

que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que escaiguin. 
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin ajustat les diferències i, 
si escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

 
7. Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, s’entendrà prorrogada mentre l’interessat no 

presenti la declaració de baixa. 
 
8. La presentació de la sol·licitud de baixa requerirà reposició de la infraestructura 

afectada i tindrà efectes a partir del primer dia del semestre natural següent al de la 
seva reposició. La no presentació de la baixa determinarà l’ obligació de continuar el 
pagament de la taxa. 

 
9. La reserva d’espai per la implantació d’un protector de gual serà de 1,60 metres, 

corresponents a la longitud ocupada, expressada en els metres lineals paral·lels a la 
vorera. 

 
 
 
Article  13è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX TARIFES 
 
Tarifa primera. ENTRADA DE VEHICLES 
                                                                                               Categories vies públiques 
                                                                                                          
       1a. 2a.i 3a.        4a.               5a. i 6a. 
 Euros Euros Euros 
Per cada metre lineal o 
fracció al semestre ....................................................... 38,15 32,65 25,70 
 
 
Tarifa Segona. RESERVA D’ESPAI PERMANENT/COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR 
DE GUAL. 
        Categories vies públiques 
 
       1a. 2a.i 3a.         4a.               5a. i 6a. 
 Euros Euros Euros 
Per cada metre lineal o 
fracció al semestre ....................................................... 76,35 64,50 51,35 
 
 
Tarifa Tercera. RESERVA D’ESPAI TEMPORAL (CARREGA I DESCARREGA) I 
ENTRADA DE VEHICLES AMB HORARI LIMITAT. 
        Categories vies públiques 
 
                                                                                    1a. 2a.i 3a.         4a.              5a. i 6a. 
 Euros Euros Euros 
Per cada metre lineal o 

fracció al semestre ....................................................... 21,75 17,85 16,10 

 
 
Tarifa Quarta. RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA 
        Categories vies públiques 
 
                                                                                         1a. 2a.i 3a.                 4a. 5a. i 6a. 
 Euros  Euros 
Reserva especial de la via pública o terrenys d’ús 
públic per  a  les pràctiques de les anomenades 
autoescoles o similars 
 
Pels primers 50 m2. o fracció, al mes ..................................... 60,35 50,25 
 
 
Per cada m2. d’excés, al mes .................................................. 1,85 1,50 
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Tarifa Quinta. RESERVA D’ESTACIONAMENT PROVISIONAL DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA PER OBRES AMB UN HORARI MÀXIM DE 8 A 18 HORES NOMÉS 
DIES LABORABLES. 
        Categories vies públiques 
 
                                                                                           1a. 2a. i 3ª        4a.          5a. 6a. 
 Euros Euros Euros 
Per cada metre lineal o 
fracció al semestre ................................................................. 21,75 19,10 16,10 
 
 
 
Tarifa Sisena. RESERVES D’ESTACIONAMENT DE CURTA DURADA QUE 
S’UTILITZEN AMB CARÀCTER PARTICULAR (DESCÀRREGUES PUNTUALS, 
MUDANCES, INSTAL·LACIÓ DE GRUES MÒBILS, ETC.) 
 
 
  Euros 
 
Per cada metre lineal ....................................................................................  4,95 
 
 
Tarifa Setena. TALLS DE TRÀNSIT O CARRILS DE CIRCULACIÓ 
 
  Euros 
 
Tall d’un carril en via amb més carrils en el mateix sentit ...............................  48,50 
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit .........................................  77,55 
Tall total de via d’un sentit .............................................................................  77,55 
Tall total de via de doble sentit ......................................................................  96,95 
 
NOTA COMUNA A LES TARIFES SISENA I SETENA: AQUESTES TARIFES 
CORRESPONEN A L’ESPAI TEMPORAL DE 4 HORES, HAVENT-SE 
D’INCREMENTAR UN 10% PER CADA HORA O FRACCIÓ DE MES. 
 
 
Tarifa Vuitena. PER LLOGUER DE SENYALS DE TRÀNSIT 
 
                                                                                                                         Per dia 
  Euros 
 
Per cada senyal ............................................................................................  4,95 
Per cada con .................................................................................................  2,50 
 
  Euros 
 
Fiança per cada 10 peces o fracció ...............................................................  48,45 
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Ordenança Fiscal núm. 18 
 
 
 

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES 
VIES PUBLIQUES MUNICIPALS 

 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic que 

es produeix quan s’estacionen vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
d’aquest municipi. 

 
2. Als efectes d’exigibilitat d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament qualsevol 

immobilització d’un vehicle la durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no 
estigui motivada per imperatius de circulació. 

 
3. No està subjecte a la taxa l’estacionament dels vehicles següents: 
 
a) Les motocicletes i els ciclomotors. 
 
b) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 
 
c) Els vehicles autotaxis quan el conductor hi estigui present. 
 
d) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat 

d’organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats autònomes, i que es 
destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva 
competència, quan estiguin realitzant aquests serveis. 

 
e) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats 

externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat. 
 
f) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a 

la Creu Roja i les ambulàncies. 
 
g) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l’autorització especial 

corresponent que expedeix la delegació de Circulació i Transports. 
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Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa: 
 
a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors dels vehicles estacionats 

en les vies públiques, en les zones reservades a l’efecte. 
 
b) En els estacionaments de duració il·limitada, les persones que figurin com a titulars 

dels vehicles en el permís de circulació. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al 
pagament de la taxa quan sol·licitin autorització per estacionar sense duració limitada 
determinats vehicles, sempre que els mateixos es considerin, necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i pera altres usos que immediatament 
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota consisteix en la quantitat fixa assenyalada en l’apartat següent. 
 
2. Per als supòsits d’estacionament de vehicles de durada limitada, la tarifa serà: 
 
  Euros  
 
Estacionament d’un vehicle per quinze minuts ............................................  0,30 
Estacionament d’un vehicle per mitja hora  ..................................................  0,55 
Estacionament d’un vehicle per una hora ....................................................  1,20 
Estacionament d’un vehicle per una hora i mitja ..........................................  1,75 
 
Les fraccions es comptaran per l’equivalent al preu d’ una hora expressada en minuts. 
 
3. Per als supòsits d’estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, 

realitzat per persones físiques residents en les zones determinades en el ban dictat 
per l’Alcalde-President, i que hagin estat prèviament autoritzats per a això, la tarifa 
serà de 417,70euros anuals per vehicle. Els estacionaments subjectes a aquesta 
segona tarifa no hauran de pagar cap quantitat per la primera, sempre que 
l’estacionament es realitzi en la zona de residència del titular del vehicle. 

 
4. Cancel·lació de denúncies, d’acord amb allò que disposa el Reglament del Servei 

5,25euros. 
 
5. La targeta especial de comerç tindrà una reducció del 20% sobre l'import assenyalat 

el número 2 anterior, referit a l’estacionament d’un vehicle per una hora. 
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6. Les tarifes d’aquest preu públic, regulades en aquest article, s’entenen amb l'IVA 
inclòs. 

 
Article 7t. Meritació. 
 
1. Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de durada limitada, en el moment que 

s’efectuï aquest estacionament en les vies públiques compreses en les zones 
determinades en el Reglament regulador del servei. 

 
2. Quan es tracti de l’estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, 

periòdicament el dia 1 de gener de cada any. Les quanties corresponents tindran 
caràcter irreduïble. 

 
3. Quan es concedeixin noves autoritzacions, el primer dia del trimestre en què es 

concedeixin i les quanties corresponents es prorratejaran per trimestres naturals. 
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan es tracti de l’estacionament de duració limitada, mitjançant l’adquisició del 

tiquet d’estacionament, a la corresponent màquina expenedora. Aquest tiquet haurà 
de ser col·locat en lloc visible de l'interior del vehicle. 

 
2. Quan es tracti de l’estacionament de duració il·limitada, mitjançant l’adquisició del 

distintiu anual en els llocs i en la forma que assenyali l'Ajuntament. 
 

Els distintius a què es refereix el paràgraf anterior s’hauran d’exhibir en un lloc ben 
visible del parabrisa davanter. 

 
3. Quan es tracti de la targeta especial de comerç regulada, es farà a la persona que 

designi l’empresa concessionària del servei. 
 
4. Quan es tracti del tiquet d’anul·lació de denúncia mitjançant l’adquisició del tiquet a la 

corresponent màquina expenedora i el seu lliurament al vigilant del servei. 
 
5. Els obligats al pagament per l’estacionament de durada il·limitada, que transfereixin 

vehicles subjectes a aquesta modalitat de pagament, ho comunicaran, en el termini 
d’un mes, a partir de la transferència, a l’àrea de Circulació i Transports, i donaran el 
nom, els cognoms i el domicili de qui l’adquireix, tot retornant el distintiu. 

 
 
Article  9è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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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.  
 
 
Disposició transitòria 
 
Les tarifes establertes en aquesta Ordenança tindran la naturalesa de preu privat quan el 
servei es presti per gestió directa mitjançant l’Empresa Mercantil Municipal, Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLA). 
En aquest supòsit haurà de emetre factura separant l’IVA repercutit i especificant el tipus 
aplicat en el termes previstos en el Reial Decret 1619/2012. 
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor els dies 1 de gener de 2014 i 
13 de febrer de 2014 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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Ordenança Fiscal núm. 19 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB 
DIVERSES ACTIVITATS 

 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb diverses activitats, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que 
derivi de la instal·lació de les activitats diverses en la via pública, que s’especifiquen a 
l’annex de les tarifes, inclosa l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives 
llicències, exceptuant les de caràcter no lucratiu. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, a 
les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, sense haver 
obtingut la preceptiva autorització. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments 
especials, necessaris per els serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la 

quantitat resultant d’aplicar les tarifes de l’annex que tenen en compte la categoria 
de la via pública on s’instal·lin, la durada i la superfície de l’ocupació. 
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2. Les categories de les vies públiques són les que es senyalen al llistat ordenat per 
ordre alfabètic annex a les Ordenances Fiscals. 

 
3. Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 

categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any següent 
en què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com la seva 
inclusió en l’índex de les vies públiques. 

 
4. La tarifa a aplicar serà la corresponent a la via pública per la qual s’accedeixi al local 

o en la qual es realitzi la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
 
5. Quan el local o l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de 

dues o més vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa 
que correspongui a la via de categoria superior. 

 
6. Quan el local només tingui l’accés de públic per la part posterior del bloc d’habitatges 

al que pertany i enfront una via pública de categoria diferent, entre els quals no 
existeixi calçada de circulació de vehicles, s’aplicarà l’índex o tarifa que correspongui 
a la via de categoria inferior. Igual criteri s’aplicarà en la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic. 

 
7. Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
 
 
Article 7è. Meritació.  
 
La Taxa es meritarà: 
 
1. Quan es tracti de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de la concessió 

de la llicència. 
 
2. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada un dels 

períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, es 

meritarà a partir del seu inici. 
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan la instal·lació autoritzada hagi de fer-se per menys d’un any, el període 

impositiu coincidirà amb aquell que es determini en la llicència municipal.  
 
2. Quan la durada temporal de la instal·lació sigui de varis exercicis, la meritació de la 

taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
l’aprofitament especial, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents. 

 
3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o temporal mínim establert a 
l’annex de tarifes.  

 
4. Quan no s’autoritzi la instal·lació o per causes no imputables al subjecte passiu, no 

es pugui procedir a la instal·lació, es retornarà l’import satisfet. 
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Article 9è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol·licitud d’autorització, 

juntament amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació 
de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície 
de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. 

 
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 
comprovació, d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’elevarà a definitiva quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la Tresoreria 
municipal o on l'Ajuntament determini.  

 
4. Les sol·licituds de pròrroga de la llicència atorgada per ocupar la via pública amb 

taules i cadires s’entendrà autoritzada, una vegada satisfeta la taxa corresponent 
sempre i quan no es modifiquin les condicions de la llicència. 

 
 
Article 10è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es 
produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de 
les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les 
despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 
realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu import. 
 
 
Article 11è. Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o temporal mínim establert a 
l’annex de tarifes. 

 
2. Els Serveis Municipals comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels 

interessats. Les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, 
si és el cas, les liquidacions complementàries pertinents. Les llicències s’atorgaran 
quan els interessats hagin regularitzat les diferències i, si escau, realitzat els 
ingressos complementaris corresponents. 

 
3. No es podrà ocupar la via pública fins que els interessats no hagin obtingut la 

llicència corresponent. L'incompliment d’aquest precepte podrà originar la no 
concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i 
els recàrrecs que escaiguin. 

 
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent assenyalat en la tarifa corresponent. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 
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5. Les llicències tindran caràcter personal i no podran transmetre’s a tercers sense 
autorització municipal. L'incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la 
llicència. 

 
 
Article  12è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor els dies 1 de gener de 2014 i 
13 de febrer de 2014 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
 
A) OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AL SERVEI D’ESTABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ.  
  Euros  
 
1. Llicències per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires: 
 
a) Per m2./mes ........................................................................................................ 3,50 
 
b) Per m2./dia, només per festes populars expressament 

autoritzades per un període màxim de set dies  ................................................... 1,00 
 
c) Per m2/mes, dins del període comprès entre els mesos  d’octubre 

a maig, ambdós inclosos ...................................................................................... 1,80 
 
d) Per m2./dia, en període de vacances, de juny a setembre  ..................................... 0,12 
 
e) Per m2./dia, en període de vacances, d’octubre a maig  ......................................... 0,06 
 
 
2. Llicències per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements fixos 

(veles, marquesines, etc.) en règim d’autorització o concessió. S’aplicarà a les tarifes 
anteriors el coeficient de l’ 1,5. 

 
Aquesta tarifa inclou la de taules i cadires. 
 
 
B) OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC PER A ACTIVITATS DIVERSES 
 
TARIFA PRIMERA 
 
Quioscos a la via pública .- Dedicats a la venda de: 
 
1. Premsa, llibres, tabacs, loteries i llaminadures.  
 
2. Gelats, refrescos i altres articles de temporada. 
 
3. Massa i patates fregides, preparats de xocolata, i altres productes anàlegs, i la seva 

elaboració.  
 
4. Cupons de l'ONCE. 
5. Plantes, flors i altres productes complementaris. 
 
6. D’altres articles no especificats en aquesta tarifa. 
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I - Aprofitaments autoritzats. 
                                                                                                    CATEGORIES CARRERS 
 
                                                                                          1a. 2a.i 3a.        4a.          5a.i 6a.   
 Euros Euros Euros 
 
Per m2/semestre .................................................................... 59,90 57,90 47,90 
 
 
II – Canvi de titular i altres llicències. 
 
Les sol·licituds de llicències hauran de satisfer les següents tarifes: 
 Euros 
 
1. Canvi de titular ................................................................................................. 595,50 
 
2. Nou aprofitament ............................................................................................. 595,50 
 
 
3. Canvi emplaçament, estructura o superfície, a instància de l’/la 

interessat/da .................................................................................................... 297,85 
 
4.  No estan subjectes a la taxa, amb independència de sol·licitar la llicència 
corresponent, els supòsits que tot seguit es detallen: 
 
4.1 Els canvis de titularitat per: 
 

a) Successió “mortis causa” entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins 
al segon grau de consanguinitat. 

 
b) Les transmissions “inter-vius” , entre cònjuges o entre ascendents i descendents, 

fins al segon grau de consanguinitat, quan el titular hagi estat declarat en situació 
de jubilació o d’invalidesa permanent per a l’exercici de l’activitat. 

 
El pagament de les tarifes esmentades és independent del de la quota que correspongui 
per l’ocupació. 
 
 
TARIFA SEGONA.  
Altres activitats a la via pública. 
 
Llicències per a l’ocupació de terrenys d’ús públic o de la via pública amb instal·lacions o 
activitats: 
                                                                                                      PER M2./FRACCIO  DIA 
 
  Euros 
 
 
1. Casetes particulars .............................................................................................. 6,55 
 
2. Casetes amb finalitats comercials o de serveis .................................................... 9,00 
 
3. Casetes de tómboles, rifes, tir i similars ............................................................... 0,95 
 
4. Casetes de pirotècnia ........................................................................................ 45,40 
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5. Casetes o parades per a la venda de joguines, llibres i 
ceràmiques, llumeneres, bijuteria, anàlegs ........................................................... 8,30 

 
6.    Parades per a la venda i exposició de flors, palmes i anàlegs: 
 
a)   amb motiu de festes tradicionals, m2/dia.............................................................. 11,90 
 
b)   pels establiments destinats a la venda d’aquests articles, m2/mes.......................18,20 
 
c)   pels establiments destinats a la venda d’aquests articles, m2/mes/ 
      ocupació  

permanent................................................................................................................6,40 
 
7. Gronxadors, aparells  voladors, cavallets, cotxes de xoc i, en 

general, qualsevol mena d’instal·lació recreativa... ..............................................  0,95 
 
8. Circs o altres instal·lacions eventuals o desmuntables per a la 

realització d’espectacles, actuacions lúdiques i activitats de 
promocions culturals, esportives, musicals i similars ............................................ 0,95 

 
9. Camions o vehicles destinats a la venda o exposició de tot tipus de 

productes............................................................................................................. 8,60 
 
10. Parades, casetes o instal·lacions per a la venda, exposició 

d’articles o prestació de serveis no especificats en els apartats 
anteriors .............................................................................................................. 8,60 

 
11. Fotògrafs, dibuixants, i caricaturistes, així com les eines que 

utilitzin com a complement ................................................................................... 8,00 
 
12. Exposició de vehicles, automòbils o similars ...................................................... 25,75 
 
 PER DIA/FRACCIÓ 
  Euros 
13.  Utilització de vehicles publicitaris; Megafonia, plafons o d’altres 

mitjans ............................................................................................................... 53,70 
 
14. Distribució manual de publicitat .......................................................................... 21,60 
 
  
15. Publicitat estàtica: 
 PER M2/FRACCIÓ 
  Euros 
 
15.1 Anuncis, per trimestre, per m2/fracció  
 
 Cartells 8 x 3  ................................................................................................. 14,95 
 Cartells 4 x 3 lluminosos ................................................................................. 22,85 
 
15.2 Banderoles, per unitat i dia  .............................................................................. 1,95 
 
15.3 Altres tipus, per dia  ........................................................................................ 19,85 
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16. Parades per a la venda no sedentària de productes diversos a 
l’exterior dels mercats un dia a la setmana, per m2/semestre: 

 
                                                                      MARSANS      CENTRE    SANT ILDEFONS 
 Euros Euros Euros 
 25,85  25,95 25,95 
 
 
16.1 Per transmissions o canvis de nom de parades de venda no sedentària: 
                                                                                                                             Euros 
 a) Mercat del centre, per metre lineal................................................                51,00 
 b) Mercat de marsans, per número...................................................              102,00 
 c) Mercat de Sant Ildefons, per número............................................              112,20 
 
 No estan subjectes a la taxa, amb independència de sol·licitar la llicència corresponent,  
   els supòsits de canvis de nom que  tot seguit es detallen: 
 
a) Successió “mortis causa” entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins al 

segon grau de consanguinitat. 
 
b) Les transmissions “inter-vius”, entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins 

al segon grau de consanguinitat, quan el titular hagi estat declarat en situació de 
jubilació o d’invalidesa permanent per a l’exercici de l’activitat. 

 
 PER  M2./ANY 
 Euros 
 
17. Aparells automàtics que s'accesionin amb monedes per a 

entreteniments, esbarjo o venda, bàscules, cabines fotogràfiques, 
màquines de xerocòpies i assortidors de gasolina ............................................ 176,90 

 
 PER M2 /SEMESTRE  
 Euros 
 
18. Parades per a la venda no sedentària de llibres, revistes, segells, 

cromos, caràtules, petits productes informàtics, cintes de vídeo, 
pins, discos, cassettes i monedes a l’exterior dels mercats, els 
dissabtes ........................................................................................................... 17,35 

 
 
 PER  ANY/FRACCIÓ  
 Euros 
 
19. Caixers automàtics i aparells similars instal·lats en la façana 

ocupant les voreres o vies públiques per unitat ................................................ 131,30 
 
20. Cabines telefòniques, per m2/fracció ............................................................... 131,30 
 
21. Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius o 

reportatges fotogràfics de caràcter publicitari o comercial amb 
finalitat lucrativa, independentment del pagament d’altres serveis 
que es requereixin i amb prèvia autorització municipal, per cada 
dia o fracció   ................................................................................................... 693,50 
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NORMES D’APLICACIÓ 
 
1. Les tarifes establertes a l’apartat A) hauran de ser corregides amb l’índex 

corresponent de la categoria del carrer, segons es detalla a continuació: 
 
 
CATEGORIA DELS CARRERS   ÍNDEX CORRECTOR 
 
 1a.  .................................... 5 
  2a.  .................................... 5 
  3a.  .................................... 5 
  4a.  .................................... 4 
  5a.  ................................... .3 
  6a.  .................................... 3 
 
 
2. Les tarifes establertes a l’apartat A) s’ajustaran a les següents normes: 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per 

excés per obtenir la superfície ocupada. 
 

b) Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, estufes i 
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les 
taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul; tenint en compte que el 
mòdul taula i 4 cadires ocupa una superfície de 2’50m2; un mòdul de taula i 3 cadires 
ocupa una superfície de 2m2., i un mòdul de taula i 2 cadires ocupa una superfície 
de 1’50m2. 

 
c) Les llicències es concediran anualment, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i 

temporalment quan el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. Tots 
els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anyals. 

 
d) Els aprofitaments que s’estableixin amb una durada superior a un any, tindran 

caràcter de concessió administrativa, sent d’aplicació en aquest casos el règim 
jurídic previst per a les concessions. En tot cas el tipus de licitació que figuri el Plec 
de Condicions haurà de ser com a mínim el de la tarifa que consti a l'Ordenança 
Fiscal. 

 
3. Les tarifes de l’apartat B), s’ajustaran a les següents normes: 
 
a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa s’aplicaran íntegrament als deu primers 

metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec 
del 20% en la quantia fixada en la tarifa, excepte en els supòsits establerts en els 
Punts 4. i 8. de la Tarifa Segona. 

 
b) Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en els 

quioscos dedicats a la venda de premsa i de plantes i flors, a més de la superfície 
que ocupa estrictament el quiosc, es tindrà en compte la superfície annexa utilitzada 
per a la seva exposició. 

 
4. Els conceptes de la tarifa segona de l’apartat B), excepte aquells que tenen una 

durada mínima superior a les Ordenances Fiscals, podran liquidar-se només per un 
període màxim de 30 dies. 

 
Si l’autorització concedida o l’ocupació efectiva fos de durada superior, s’aplicaran 
les tarifes de la tarifa primera de l’apartat B). 
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5. Les autoritzacions corresponents a l’apartat 14è. de la tarifa segona de l’apartat B), 

regulador de la publicitat mitjançant megafonia, es concediran per un període màxim 
des de les 10 hores a les 19 hores, excepte que en la llicència es disposi 
expressament un altre horari. 

 
6. Les llicències corresponents a l’apartat 9 de la tarifa segona de l’apartat B), 

regulador de les instal·lacions eventuals o desmuntables, inclou, si escau, 
l’autorització de cartells publicitaris d’aquestes, de forma expressa. 
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Ordenança Fiscal núm. 20 
 
 

TAXA PER L’APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’aprofitament 
i serveis dels mercats municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial i la prestació de serveis 
dels mercats municipals, que s’especifiquen a l’annex de les tarifes d’aquesta ordenança, 
inclosa l’activitat administrativa d’atorgament de les preceptives llicències. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, a 
les que s’atorguin les llicències o les que es beneficiïn de l’aprofitament, sense haver 
obtingut la preceptiva autorització. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal sobre els imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en les tarifes d’aquesta taxa. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota consisteix, per a cada una de les modalitats d’aprofitament, en la quantitat 
resultant d’aplicar les tarifes de l’annex. 
 
 
Article 7è. Meritació. 
 
La taxa es meritarà: 
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1. Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, en el moment que estableixi el 
corresponent plec de condicions. 

 
2. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzades i 

prorrogades el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en 
les tarifes. 

 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència en el 

moment del seu inici.  
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments el període impositiu coincidirà 

amb l’atorgament de la llicència municipal.  
 
2. Quan la durada de l’ocupació sigui de varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà 

lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament, que s’aplicarà el que 
s’estableix als apartats següents. 

 
3. Quan no es concedeixi l’autorització o per causes no imputables al subjecte passiu, 

no es pugui procedir a l’ ocupació, es retornarà l’import satisfet. 
 
 
Article 9è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, la qual s’ingressarà directament en la 

Caixa Municipal o on estableixi l'Ajuntament, en el moment de sol·licitar la llicència 
corresponent. 

 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es disposa en 
l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s’elevarà a definitiu quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
2. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzades i 

prorrogades; quan estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per 
anys naturals, en la Tresoreria Municipal o on disposi l'Ajuntament. 

 
 
Article 10è. Classificació de les denominacions de les parades de venda dels 
mercats municipals. 
 
Als efectes previstos en aquesta Ordenança, les denominacions de les parades dels 
Mercats Municipals es classifiquen en: 
 
Classe A)-  - restaurant - bar 
   - autoserveis 
   - altres serveis 
 
Classe B)- - peix i marisc 
   - carnisseria i despulles 
   - cansaladeria i xarcuteria 
   - polleria, caça i outeria 
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Classe C)- - pesca salada i conserves 
   - comestibles, lleteria, llegums i cereals 
   - congelats i precuinats 
   - perfumeria i neteja 
 
Classe D)- - fruites i verdures 
   - despatx de pa i pastisseria 
   - productes dietètics 
   - aliments per animals domèstics 
   - flors i plantes 
   - especialitats alimentàries 
   - no alimentàries 
   - altres productes no inclosos en els apartats A,B i C anteriors 
 
Classe E)- - botigues de venda de l’exterior dels mercats 
 
 
Article 11è.- Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats 
en els apartats respectius. 

 
2. Les parades i locals podran ser posats a licitació pública. La taxa mínima que servirà 

de base per a la licitació serà la quantia fixada per a cada categoria a la Tarifa 1a. de 
l’annex d’aquesta ordenança. 

 
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança, i que no s’hagin posat a licitació pública, podran sol·licitar la 
llicència corresponent, havent fet prèviament al dipòsit de l'import establert en la 
tarifa de l’annex. 

 
4. En el cas que les autoritzacions siguin denegades, o el sol·licitant formuli desestimen 

amb anterioritat a la concessió de la llicència, es procedirà d’ofici a retornar a 
l'interessat l'import ingressat. 

 
5. No es podran ocupar les parades o locals dels Mercats Municipals, fins que els 

interessats hagin obtingut la llicència corresponent. 
 
 
Article  12è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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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.  
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 22 de desembre de 2011. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
Tarifa primera. Dret de concessió, permuta, canvi de titularitat, etc. 
 
1.A) Permanents 
 Sant Ildefons  Centre  Marsans 
 Euros  Euros Euros 
 
Classe A  .............................. 8.793,70 ......................... 6.926,50 ......................... 5.060,35 
Classe B  .............................. 3.298,70 ......................... 3.022,60 ......................... 2.745,50 
Classe C  .............................. 3.021,60 ......................... 2.745,50 ......................... 2.190,15 
Classe D  .............................. 2.745,50 ......................... 2.474,50 ......................... 2.055,35 
Classe E  .............................. 5.048,90 ......................... 4.206,20 ......................... 1.922,35 
 
 
2.   En les permutes exteriors, de canvi de titularitat, cada titular satisfarà el 50 % del 

preu de la tarifa anterior. 
 
3. No estan subjectes a la taxa, amb independència de sol·licitar la llicència 

corresponent, els supòsits que tot seguit es detallen: 
 
3.1  Els canvis de titularitat per: 
 
c) Successió “mortis causa” entre cònjuges o entre ascendents i descendents, fins al 

segon grau de consanguinitat. 
 
d) Les transmissions “inter vivos”, entre cònjuges o entre ascendents i descendents, 

fins al segon grau de consanguinitat, quan el titular hagi estat declarat en situació de 
jubilació o d’invalidesa permanent per a l’exercici de l’activitat. 

 
e) La transformació de la personalitat jurídica de la societat titular de l’activitat per 

imperatiu legal, sempre i quan la societat inicial compti amb la corresponent 
autorització o aquesta es trobi en tràmit. 

 
3.2 Les permutes interiors i les realitzades en parades de l’Ajuntament. 
 
3.3 Les concessions d’aprofitaments que no s’hagin posat a licitació pública, quan es 

tracti de parades colindants i fins a un màxim d’una parada, no estaran subjectes a la 
present ordenança, sempre que aquestes noves concessions siguin conseqüència 
de la reestructuració interior del mercat motivada per obres de remodelació o millores 
realitzades per l’Ajuntament. 

 
4.  En els supòsits de canvi de classe d’una inferior a una superior, la quantitat a satisfer 

serà la que resulti de la diferència entre una i l’altra. 
 

Les parades que facin cantonada tindran un recàrrec del 20 % sobre les tarifes 
anteriors. 

 
5.   Les oficines o agències bancàries, els caixers automàtics i els altres serveis financers 

han de pagar una taxa equivalent al doble de la tarifa establerta del mercat que 
correspongui, reguladora de l’apartat 1 de la tarifa primera. 

 
  
 Euros 
6.   Per cada magatzem ......................................................................................... 424,75 
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Tarifa segona. Ocupacions o aprofitaments. 
 
1. Permanents al semestre 
 ..............................:      Sant Ildefons   Centre   Marsans 
 Euros Euros Euros 
 
Classe A  .................................243,40 ............................ 198,45 ............................ 153,55 
Classe B  .................................. 98,70 .............................. 91,10 .............................. 81,95 
Classe C  .................................. 90,45 .............................. 82,80 .............................. 73,65 
Classe D  .................................. 81,95 .............................. 74,75 .............................. 65,40 
Classe E  .................................243,35 ............................ 198,45 .............................. 57,30 
 
Les parades que facin cantonada tindran un recàrrec d’un 20 % sobre les tarifes 
anteriors. 
 
2. Per cessions temporals de les parades : 
 

- Menys de 6 mesos .........................................................................quota semestral 
- De 6 mesos a 1 any .......................................................................quota anyal 

 
  Euros 
 
3. Per magatzem, fins a 11m2., al semestre .......................................................... 59,20 

Per cada 3m2. o fracció d’excés hi haurà un recàrrec del 20%, sobre  
la tarifa anterior. 

 
4. Per aparcament, per cada hora  ........................................................................... 1,75 
 
5. Per cambra frigorífica, per m3/al semestre  .......................................................... 2,70 
 
6. Per màquina de fabricació de gel, cada una al semestre  ................................... 21,50 
 
7. Per altres instal·lacions no situades a les parades, per cada CV, al 

semestre ........................................................................................................... 11,05 
 
 
Tarifa tercera. Subministrament d’aigua i d’electricitat. 
  Euros 
1. Per consum d’electricitat, al semestre  ............................................................... 22,60 
 
2. Per consum d’aigua, al semestre: 
 
a) Parades de venda de peix, marisc, pesca salada, menuts i bars  ....................... 43,90 
 
b) Parades que disposin de màquina de fer gel  ..................................................... 98,15 
 
c) Parades que disposin d’aigua a les parades o als seus magatzems  .................. 29,65 
 
d) Altres parades o llocs ......................................................................................... 14,40 
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Ordenança Fiscal núm. 21. 
 
 

TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I QUALSSEVULLA 
ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa relativa a la 
tinença d’animals de companyia i qualssevulla altres de naturalesa semblant, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa relativa a la tinença d’animals de companyia 
(gossos, gats, fures i altres que pugui establir la legislació vigent),  i qualssevulla altres 
de naturalesa semblant que s’especifiquen en la tarifa de l’annex d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
sol·licitin o es beneficiïn dels serveis indicats. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal sobre els imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en les tarifes d’aquesta taxa. Excepte en la taxa relativa a la tinença 
d’animals de companyia  quan els seus propietaris siguin persones cegues o disminuïdes 
físiques que els necessitin com a guia i els de les persones de 60 anys o més que 
visquin soles. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota serà la que es fixa en les tarifes de l’annex, per la prestació de cadascun dels 
diferents serveis que es detallen. 
 
 
Article 7è. Meritació i període impositiu. 
 
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació de qualsevol dels serveis especificats a 
l’annex. 
 
2.La Taxa  relativa a la tinença d’animals de companyia: 
2.1 Per primera vegada, quan es doni d’alta en el cens corresponent. 
2.2 Posteriorment, el primer dia de l’any. 
 
El període impositiu serà l’any natural. 
 
3.Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei no es presti es procedirà a 
la devolució de l’import satisfet. 
 
 
 
Article 8è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Juntament amb la sol·licitud es presentarà degudament complimentada 

l’autoliquidació de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on 
constin els elements de la taxa. 

 
2.1 En la taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, al donar-los d’alta en el cens 

es lliurarà al propietari la placa corresponent. 
 
3. Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 

comprovació d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’entendrà elevada a definitiva quan 
s’hagi prestat el servei corresponent. 

 
4. En la taxa per serveis de salubritat pública i ambiental relativa a la tinença de gossos 

una vegada estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la 
Tresoreria Municipal o on l’Ajuntament determini. 

 
 
Article  9è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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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 
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
Tarifa primera. Tinença d’animals de companyia. 
 
1. Serveis de salubritat pública i naturalesa relativa a la tinença d’animals de companyia. 
 
  Euros 
1.1  Per cada placa al causar alta i pels serveis corresponents al 
mateix any. El propietari haurà de pagar .................................................................. 12,40 
 
1.2 Per cada placa, en altres supòsits. El propietari haurà de pagar .......................... 4,70 
 
1.3 Per la prestació dels serveis anualment. El propietari haurà de satisfer .............. 12,40 
 
 
 
Tarifa segona. Visites de comprovació i inspecció en matèria de Consum. 
 
Visites d’inspecció i comprovació del grau de compliment de la legislació vigent, excloses 
la primera i segona inspecció: 
 
  Euros 
 
 3a.  ........................................................................................... 358,90 
 4a.  ........................................................................................... 600,20 
 5a.  ........................................................................................... 869,65 
 següents  .............................................................................. 1.154,70 
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Ordenança Fiscal núm. 22. 
 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS. 

 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
dels serveis i utilització d’instal·lacions municipals, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis en instal·lacions 
municipals, així com la seva utilització privativa que s’especifiquen en les tarifes de 
l’annex de la present ordenança. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
es beneficiïn dels serveis indicats. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal sobre els imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en les tarifes d’aquesta taxa. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota tributària serà la que es fixa en les tarifes de l’annex per la prestació de 
cadascun dels diferents serveis o activitats. 
 
 
Article 7è. Meritació. 
 
La Taxa es meritarà quan es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a 
l’annex.  
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Article 8è. Règim de d’ ingrés. 
 
1. El pagament s’exigirà en règim d’autoliquidació, havent-se d’efectuar, quan se 

sol·liciti la utilització de la instal·lació de que es tracti i com a mínim, 8 dies abans de 
la utilització. 

 
2.  Pels horts urbans la taxa s’exigirà en regim autoliquidació, prèvia presentació del 

Document Nacional d’Identitat i la notificació municipal de l’adjudicació, la qual 
s’haurà d’ingressar directament en la Caixa Municipal o on estableixi l’Ajuntament. 

 
2.1. Quan es tracti de parcel·les d’horts que ja estan adjudicades i prorrogades, una   

vegada estiguin incloses en el padró corresponent, per anys naturals  en la 
Tresoreria Municipal o on l’Ajuntament determini.  

 
 
Article  9è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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. 
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
 
 
A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (EXCEPTE PARC ESPORTIU I CENTRE 
INTERNACIONAL DE TENNIS): 
  Euros 
1. Utilització Espais Esportius: 
 Pista poliesportiva coberta (hora) ................................................................... 59,85 
 Pista poliesportiva descoberta (hora) .............................................................. 35,70 
 Camp futbol (partit) ........................................................................................ 71,40 
 Pistes d’atletisme (sessió) ............................................................................ 299,15 
 
2. Lloguer instal·lacions esportives a clubs de futbol i a entitats inscrites en el Registre 

Municipal d’entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
2.1 Equip amateur: 
 a) Totes les taxes 143,75euros x 10 mesos ............................................... 1.437,70 
 b) 50% de les taxes 71,95euros  x 10 mesos ................................................ 719,60 
 
2.2 Equip amateur i juvenil: 
 Pagaran el 50% de les taxes 71,95euros x 10 mesos ................................... 719,60 
 
 
2.3  Amateur, juvenil i cadet: 
 Pagament taxa manteniment de camp 35,80euros  x 10 mesos.................... 358,00 
 
2.4 Amateur i més de dos equips de promoció.  

Pagament taxa manteniment del camp 18,00euros  x 10 mesos ................... 180,00 
 
2.5 Clubs sols promoció (infantils i juvenils).  

Paguen taxa manteniment del camp 35,80euros  x  10 mesos ...................... 358,00 
 
 
3. Ús de llum artificial i servei conserge fora d’horari: 
 
3.1 Quan d’utilització/lloguer de les instal·lacions  sigui  amb  llum artificial, es pagarà, 

a més, la següent quantitat: 
 
 Pista poliesportiva (hora) .................................................................................. 9,20 
 Camp de futbol (hora) .................................................................................... 18,15 
 Estadi (hora) .................................................................................................. 17,10 
 
3.2 Quan l’activitat s’hagi de desenvolupar en horari aliè al del  
 conserge de la instal·lació, la taxa s’incrementarà, a més,  
 amb el següent import, per hora.................................................................... 14,65 
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B) LLOGUER SALA D’ACTES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 
  Euros 
Utilització de la sala per cada hora ........................................................................... 46,50 
 
Les entitats sense ànim de lucre tindran un 50% de descompte en la utilització de la sala. 
 
 
C) CENTRE CÍVIC DE SANT ILDEFONS I CENTRE CULTURAL JOAN N. GARCIA-
NIETO. 
 
1. SALA D’ACTES: 
  Euros 
Mig dia  .................................................................................................................... 58,15 
1 dia ........................................................................................................................ 96,95 
 
2. SALES ANNEXES: 
 
Mig dia  .................................................................................................................... 58,15 
1 dia ........................................................................................................................ 96,95 
 
3. VESTÍBUL PER EXPOSICIÓ: 
 
1 dia......................................................................................................................... 48,75 
 
 
4. CONSERGERIA 
 
Quan l’activitat s’hagi de desenvolupar en horari aliè al del Conserge del Centre la taxa 
s’incrementarà en 11,50euros/hora o fracció. 
 
 
D) RODATGES DE PEL·LÍCULES, ETC.: 
 PER  DIA/FRACCIÓ  
 Euros 
Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de 
caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa, en les 
instal·lacions municipals independentment del pagament d’altres 
serveis que es requereixin i amb prèvia autorització municipal ............................... 710,10 
 
 
E) HORTS FAMILIARS URBANS 
 
 Euros/any 
 
Per l’ocupació i ús temporal de Parcel·les d’horts municipals .................................... 54,95
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Ordenança Fiscal núm. 23. 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
VIROLAI. 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
de serveis a l’escola d’educació especial Virolai, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa per la prestació dels serveis a l’escola d’educació 
especial Virolai, que s’especifiquen a l’annex de les tarifes d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.3 b) de l’Ordenança General, 
que es beneficiïn dels serveis indicats. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyalen els articles 12 i 13 de l’Ordenança General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal sobre els imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en les tarifes d’aquesta taxa. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota serà la que es fixa a les tarifes de l’annex per la prestació de cadascun dels 
diferents serveis. 
 
 
Article 7è. Meritació. 
 
La taxa es meritarà en el moment que s’iniciï la prestació dels serveis. 
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Article 8è. Règim d’ ingrés. 
 
L’ingrés de la quota s’efectuarà dins de la segona quinzena del mes següent en el que 
es presti el servei. 
 
 
Article 9è. Infraccions i sancions. 
 
En tot allò relatiu a l’acció investigadora, qualificació d’infraccions i de les sancions que 
els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 41 i següents de 
l’Ordenança General i demés legislació aplicable. 
 
 
Disposició Final.  
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
del dia 25 de juliol de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2013 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
A) SERVEI DE MENJADOR 
 
  Euros 
1. RESIDENTS 
 
a) Quota mensual d’octubre a juny ......................................................................... 84,40 
 
b) El mes de setembre, la quota serà de  ............................................................... 42,05 
 
c) En el cas d’absència de nen/a, més de dos dies consecutius, la 

quota serà reduïda a partir del tercer dia inclòs, a raó de euros/dia  ..................... 4,25 
 
d) Per cada dinar ocasional...................................................................................... 9,55 
 
e) Per dinar ocasional en el cas d’alumnes en situació d’escolarització  

compartida, a raó d’euros/dia ............................................................................... 4,25 
 
 
 
2. NO RESIDENTS 
 
a) Quota mensual d’octubre a juny   ....................................................................... 89,80 
 
b) El mes de setembre, la quota serà de  ............................................................... 44,95 
 
c) En el cas d’absència de nen/a, més de dos dies consecutius, la 

quota serà reduïda a partir del tercer dia inclòs, a raó de euros/dia  ..................... 4,25 
 
d) Per cada dinar ocasional.................................................................................... 12,20 
 
e)   Per dinar ocasional en el cas d’alumnes en situació d’escolarització  

compartida, a raó d’euros/dia ............................................................................... 4,60 
 
 
Altes i baixes al servei de menjador: 
 
a) Si l’alta es produeix entre els dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la quota mensual 
íntegra, mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la meitat de la quota. 
 
b) Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la meitat de la quota 
mensual del servei, mentre que si el produeix desprès del dia 15 es cobrarà la quota 
mensual íntegra.  
 
 
NOTA: En el cas que alguna entitat pública concedeixi una beca o ajut als usuaris del 
servei, la taxa establerta com a quota mensual i quota del mes de setembre, es minorarà 
en l'import d’aquesta i no seran deduïbles les absències del nen. 
 
En aquest supòsit, l'import de la minoració de la taxa, equivalent a la beca o l’ajut, serà 
liquidat a l’entitat pública de forma trimestral. 
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Ordenança Fiscal núm. 24. 
 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 
 
Article 1r. Fonament. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en l’article 28 i següents del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix Contribucions especials, 
que es regiran amb caràcter general, pels preceptes continguts en l’esmentat Text refós, 
i en la present Ordenança. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l’obtenció d’un benefici o 

d’un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de 
serveis públics de caràcter municipal per part d’aquest municipi. 

 
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o 

en l’establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l’apartat anterior i la seva 
exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els 
subjectes passius. 

 
 
Article 3r. 
 
1. Als efectes del que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i 

serveis municipals els següents: 
 
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre dels seu àmbit de competència per 

atendre les finalitats que hom li ha atribuït. 
 
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin 

atribuït i aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la Llei, hagués assumit. 
 
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb 

aportacions econòmiques d’aquest municipi. 
 
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el 

seu caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert: 
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals 

aquest municipi en fos l’únic titular.  
 
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest Ajuntament. 
 
c) Associacions de contribuents. 
 
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte 

de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l’obra o de 
l’establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i 
exigit. 
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Article 4t. 
 
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de contribucions 
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, 
establertes en l’article 1r. d’aquesta ordenança general: 
 
a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
 
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l’aigua, 

de xarxes de clavegueres i desguàs d’aigües residuals. 
 
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de 

distribució d’energia elèctrica. 
 
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i 

pavimentades i per la modificació de les rasants. 
 
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies 

públiques urbanes. 
 
f) Per l’establiment i ampliació del servei d’extinció d’incendis.  
 
g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques. 
 
h) Per la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració 

d’aigües per al proveïment. 
 
i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals. 
 
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
 
k) Per la realització d’obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys 

contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d’aigua. 
 
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades 

de distribució d’aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de 
serveis de comunicació i informació. 

 
m) Per la realització o l’establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis 

municipals. 
 
 
Article 5è. Exempcions i bonificacions. 
 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que 

els que s’estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis 
internacionals. 

 
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix 

l’apartat anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant 
expressament el precepte en el qual considerin que el seu dret és emparat. 

 
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 

quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les 
bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius. 
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SUBJECTES PASSIUS 

 
 
Article 6è. 
 
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials 

municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 5.3 
b) de l’Ordenança General, que es beneficiïn especialment per la realització de les 
obres o per l’establiment dels serveis municipals que originin l’obligació de contribuir. 

 
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es consideraran persones 

beneficiades especialment: 
 
a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de 

serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris. 
 
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de 

serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o entitats que en 
siguin titulars. 

 
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció 

d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances 
que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d’aquest municipi. 

 
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les 

empreses subministradores que les hagin d’utilitzar. 
 
 
Article 7è. 
 
1. Sense perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article d’aquesta 

ordenança general les contribucions especials recauran directament sobre les 
persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a 
propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la 
Matrícula de llicència fiscal, impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de 
les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què 
s’acabin o en la data en què comenci la seva prestació. 

 
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 

propietaris facilitarà a l’administració municipal el nom dels copropietaris i el seu 
quocient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes 
individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, 
de la distribució de la qual se n’ocuparà la mateixa comunitat. 

 
 
Article 8è. Base imponible 
 
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 

90% del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l’establiment 
o ampliació dels serveis. 

 
 
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes: 
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a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d’obres, plans 
i programes tècnics. 

 
b) L'import de les obres que s’han de realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació 

dels serveis. 
 
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d’ocupar les obres o serveis, llevat 

que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al 
municipi o el d’immobles cedits en els termes que estableix l’article 77 de la Llei de 
Patrimoni de l'Estat. 

 
d) Les indemnitzacions que escaiguin per l’enderrocament de construccions, destrucció 

de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d’abonar-se als arrendataris 
dels béns que s’hagin d’enderrocar o s’hagin d’ocupar. 

 
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin 

d’apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o 
la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si 

el cost real fos major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del 
càlcul de les quotes corresponents. 

 
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 3r.,1.c) d’aquesta 

ordenança, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a 
què es refereix l’apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les 
contribucions especials es determinarà en funció de l'import d’aquestes aportacions, 
sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó 
de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 % a què es 
refereix l’apartat primer d’aquest article. 

 
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel 

municipi la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les 
subvencions o auxilis que l’entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra 
persona o entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que 
aporti la subvenció o l’auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom 
procedirà d’acord amb el que s’indica en l’apartat 2 de l’article 10è d’aquesta 
ordenança general. 

 
 
Article 9è. 
 
La corporació determinarà en l’acord d’ordenació respectiu el percentatge del cost de 
l’obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la 
contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 % a què es refereix 
l’article anterior. 
 
 

 
QUOTA TRIBUTARIA 

 
Article 10è. 
 
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes 

passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d’acord amb 
les regles següents: 
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a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de 

repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu 
volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 

 
b) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, es podran 

distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest 
municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l’any 
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 % 
de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l’excés es traslladarà als exercicis 
successius fins a la seva amortització total. 

 
c) En el cas de les obres a què es refereix l’article 4t.,m) d’aquesta ordenança general, 

l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o 
empreses que les hagin d’utilitzar en raó a l’espai reservat a cada una o en proporció 
a la seva secció total, encara que no les usin immediatament. 

 
En el cas que, per a la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis 
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de 
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, 
l'import d’aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de 
la persona o entitat corresponent. L’excés, si n’hi havia, s’aplicarà a reduir, a prorrata, la 
quota de la resta de subjectes passius. 
 
 
Article 11è. 
 
En tota mena d’obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, 
trams o seccions de l’obra o servei, no li correspongui una diferència anàloga en el grau 
d’utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es 
consideraran en conjunt als efectes del repartiment, i, en conseqüència, per a la 
determinació de les quotes individuals hom no s’atindrà únicament al cost especial del 
tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent. 
 
En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els 
metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana a la via 
pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l’alineació exterior de la 
façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva 
situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de 
l’obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la 
del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, de la 
reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures. 
 
Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s’uneixin en una 
corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de 
la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les 
longituds de les façanes immediates. 
 
 
Article 12è. Acreditament. 
 
1. Les contribucions especials s’acrediten en el moment que les obres s’hagin realitzat 

o comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es 
produirà per a cada un dels subjectes passius des que s’hagin executat les que 
corresponen a cada tram o fracció de l’obra. 
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2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada que s’hagi aprovat 
l’acord concret d’imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la 
bestreta de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a 
l’any següent. No es podrà exigir la bestreta d’una nova anualitat si no s’han executat 
les obres per a les quals hom va exigir la bestreta corresponent. 

 
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als 

efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es 
preveu en l’article 6è d’aquesta ordenança general, fins i tot quan en l’acord concret 
d’ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de 
la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d’acord amb el que es 
disposa en l’apartat 2 d’aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte 
passiu en l’acord concret d’ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets 
sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre 
l’aprovació d’aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a 
notificar a l’administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d’un mes 
des de la data de la transmissió i, si no ho fes, l’administració esmentada podrà 
dirigir l’acció per al cobrament contra qui figuri com a subjecte passiu en l’expedient 
mencionat. 

 
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s’hagi iniciat la 

prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les 
quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i 
es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués 
realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans 
competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació 
del tribut per a l’obra o servei de què es tracti. 

 
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no 

tenen la condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé 
excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament 
practicarà d’ofici la devolució corresponent. 

 
 

GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Article 13è. 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s’estableixen en la Llei General 
Tributària, en les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
Article 14è. 
 
1. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a 

sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de 
5 anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de 
l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, fiança, aval 
bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la corporació. 

 
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant 

amb l'import total de la quota tributària que li correspongui. 
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3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb 
expedició de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i 
interessos corresponents. 

 
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d’ajornament o 

fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de 
pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia 
constituïda. 

 
D’acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la qual es realitzin les 
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d’amortització, el cost, la base liquidable i 
l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d’ofici el pagament fraccionat 
amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos 
puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns. 
 
 

IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
 
 
Article 15è. 
 
1. L’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia per part del 

municipi de l’acord d’imposició en cada cas concret. 
 
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que 

hagi de finançar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que 
no s’hagin aprovat la seves ordenacions concretes. 

 
3. L’acord d’ordenació serà d’adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost 

previ de les obres i serveis, de la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris i 
dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació concret es remetrà en les altres 
qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials. 

 
4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i després 

de determinar les quotes que s’han de satisfer, aquestes es notificaran 
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneguessin i, en el 
seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant 
de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions 
especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones, beneficiades 
especialment o les quotes assignades. 

 
 
Article 16è. 
 
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les 

obres o l’establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions 
especials, s’observaran les regles següents: 

 
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords 

concrets d’imposició i ordenació. 
 
b) Si alguna de les entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la 

col·laboració econòmica de l’altra, a la primera li correspondran la gestió i la 
recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra 
a) anterior. 
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2. En la hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no l’aprovés una d’aquestes entitats, la 
unitat d’actuació quedarà sense efecte, i cada una d’elles adoptarà, per separat, les 
decisions que escaiguin. 

 
 

COL·LABORACIÓ CIUTADANA 
 
 
Article 17è. 
 
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació 

administrativa de contribuents i podran promoure la realització d’obres o l’establiment 
o ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que 
s’hagi d’aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a 
més de la que els correspongui segons la naturalesa de l’obra o servei. 

 
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o 

ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en 
associacions administratives de contribuents en el període d’exposició al públic de 
l’acord d’ordenació de les contribucions especials. 

 
 
Article 18è. 
 
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix 
l’article anterior, l’acord l’haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que 
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer. 
 
 
Article  19è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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 aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 22 de desembre de 2011. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN EL 
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL I L’OCUPACIÓ DE LA 

VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
d’infraestructures instal·lades en el subsòl de la via pública de titularitat municipal i 
l’ocupació de la via pública amb armaris de serveis, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet Imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que 
derivi de la utilització de les infraestructures instal·lades en el subsòl de la via pública de 
titularitat municipal i l’ocupació de la via pública amb armaris de serveis, a favor de les 
empreses/entitats operadores de serveis de telecomunicacions. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les empreses o entitats 
que prestin serveis de telecomunicacions, a les que s’atorguin les llicències o les que es 
beneficiïn de l’aprofitament, sense haver obtingut la preceptiva autorització. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
L’Estat, les Entitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir de la utilització privativa o dels aprofitaments 
especials, necessaris per els serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota tributària consisteix, per a cadascuna de les modalitats d’aprofitament, en la 
quantitat resultant d’aplicar les tarifes de l’annex. 
 
 
Article 7è. Meritació.  
 
La Taxa es meritarà: 
 
1. Quan es tracti de nous aprofitaments de les infraestructures, en el moment de la 

concessió de la llicència. 
 
2. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada un dels 

períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 
3. Quan s’hagi produït l’aprofitament sense haver obtingut la preceptiva llicència, en el 

moment del seu inici. 
 
 
Article 8è. Període impositiu. 
 
1. Quan la utilització autoritzada hagi de fer-se per menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell que es determini en la llicència municipal.  
 
2. Quan la durada temporal de la utilització sigui de varis exercicis, la meritació de la 

taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
l’aprofitament especial, que s’aplicarà el que s’estableix als apartats següents. 

 
3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o temporal mínim establert a 
l’annex de tarifes.  

 
4. Quan no s’autoritzi la instal·lació o per causes no imputables al subjecte passiu, no 

es pugui procedir a la instal·lació, es retornarà l’import satisfet. 
 
 
Article 9è. Règim de declaració i d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, al presentar la sol·licitud d’autorització. 

Juntament amb aquesta s’acompanyarà degudament complimentada l’autoliquidació 
de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on consti la superfície 
de l’aprofitament i els elements que s’utilitzaran. 

 
Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 
comprovació, d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’elevarà a definitiva quan es 
concedeixi la llicència corresponent. 

 
3. Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, una vegada 

estiguin inclosos en els padrons o matrícules, mitjançant rebuts, per anys naturals en 
la Tresoreria municipal o on l'Ajuntament determini.  
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Article 10è. Desperfectes domini públic. 
 
D’acord amb el que es preveu en l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es 
produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars 
de les llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de 
les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o a reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments 
realitzats, així com a dipositar prèviament a la Caixa Municipal el seu import. 
 
 
Article 11è. Normes de gestió. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes impositius assenyalats a l’annex 
de tarifes. 

 
2. Les empreses interessades en la utilització regulada en aquesta ordenança, hauran 

de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 
3. Els Serveis Municipals comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels 

interessats. Les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, 
si és el cas, les liquidacions complementàries pertinents. Les llicències s’atorgaran 
quan els interessats hagin regularitzat les diferències i, si escau, realitzat els 
ingressos complementaris corresponents. 

 
4. La presentació de la baixa de la utilització de les infraestructures i/o de l’ocupació de 

la via pública tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps 
següent assenyalat en la tarifa corresponent. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

 
5. Les llicències tindran caràcter personal i no podran transmetre’s a tercers sense 

autorització municipal. L'incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la 
llicència. 

 
 
Article  12è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
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 
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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. 
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2013. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
 
Tarifa primera. UTILITZACIÓ INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN EL SUBSÒL 
 
Per cada m3 o fracció a l’any 
Categoria via pública 
 
                                                                                                                       Euros 
 
1a ............................................................................................................................ 25,30 
2a ............................................................................................................................ 25,30 
3a ............................................................................................................................ 28,90 
4a ............................................................................................................................ 25,40 
5a ............................................................................................................................ 21,70 
6a ............................................................................................................................ 17,90 
 
 
Tarifa segona. OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS 
 
Per cada m2 o fracció a l’any 
Categoria via pública 
 
  Euros 
 
1a ............................................................................................................................ 33,35 
2a ............................................................................................................................ 33,35 
3a ............................................................................................................................ 50,70 
4a ............................................................................................................................ 43,40 
5a ............................................................................................................................ 36,35 
6a ............................................................................................................................ 29,15 
 
 
En altres supòsits: 
 
a) Els carrers que no figurin en la classificació seran considerats com de la darrera 

categoria fiscal. Aquesta classificació es mantindrà fins l’1 de gener de l’any següent 
en què el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent així com la seva 
inclusió en l’índex de les vies públiques. 

 
b) Quan  l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 

vies públiques classificades amb categoria diferent s’aplicarà la tarifa que 
correspongui a la via de categoria superior. 

 
c) Els parcs, jardins i deveses es consideren vies públiques de 3ª categoria. 
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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
1. D’acord amb allò que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41 ambdós del Text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la present Ordenança 
de preus públics, que es regiran per les seves disposicions, per l’indicat Text refós i d’altres 
normes concordants de les Hisendes Locals.  

 
2. Els preus públics que s’estableixen són els que figuren a l’annex de tarifes. 
 
 
Article 2n. Concepte. 
 
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per: 
 
La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal quan hi concorri 
alguna de les dues circumstàncies següents: 
 
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats. 
 

A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció: 
 

- Quan no estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
 

- Quan els bens, serveis o activitats no siguin imprescindibles per a la vida privada o social 
del sol·licitant. 

 
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat. 
 
 
Article 3r.  
 
No podran exigir-se preus públics pels serveis i les activitats que tot seguit es detallen: 
 
a) Subministrament d’aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 
 
 

Obligats al pagament. 
 
Article 4t.  
 
Estan obligats al pagament els que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals 
s’hagi de satisfer el preu públic. 
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Article 5è.  
 
No estaran obligades al pagament de preus públics les Administracions Públiques per els 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
 
 
Article 6è. 
 
El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuats i no prèviament 
autoritzats, no comporta la seva legalització i és compatible amb la suspensió de la 
prestació del servei amb les sancions o altres mesures que corresponguin. 
 
 
Article 7è. Quantia. 
 
1. L'import dels preus públics, ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o 

l’activitat realitzada. 
 
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 

l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior. 
En aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions 
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si existís. 

 
3. La quantia del preu públic serà la que es fixa en les tarifes contingudes en l’annex, 

per a cada un dels diferents serveis o activitats que es realitzen. 
 
 
Article 8è. Règim autoliquidació. 
 
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 
 
 
Article 9è. Naixement de l’obligació i pagament. 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o de la 

realització de l’activitat en els períodes de venciment que s’assenyalen als diferents 
apartats de l’annex de tarifes.  

 
2. Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic el servei o 

l’activitat no es presti o no es desenvolupi es retornarà l’import satisfet. 
 
3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 

constrenyiment. 
 
 
Article 10è. Establiment i fixació dels preus públics. 
 
1. D’acord amb allò que disposa l’article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, Ajuntament Ple delega a la Junta de Govern l’establiment, fixació, 
regulació i modificació dels preus públics. 

 
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics 
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució 
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podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis 
salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus estatuts. 

 
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic d'on es desprengui que 
els preus públics cobreixen el cost del servei. 

 
2. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 

comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la 
normativa que el regula. 

 
3. La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal, 

considerats preus públics que es prestin per gestió directa a través de societats 
mercantils municipals, es consideraran preus privats i seran establerts pels seus 
Consells d’Administració o altre òrgan amb poders per fer-ho. 

 
 
Article 11è. Convenis. 
 
Els preus públics podran ser objecte de conveni que es regirà per les normes 
contingudes en la Secció 5ª del Capítol VII de l’Ordenança General. 
 
 

GESTIÓ 
  
Article 12è. 
 
L'Ajuntament pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per a conèixer el grau real d’utilització del servei i pot, així mateix, 
fer les comprovacions oportunes. 
 
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, 
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients. 
 
 
Article 13è. 
 
L'Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que 
ho prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament 
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan 
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense 
perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats. 
 
 
Article 14è. 
 
En tot allò que no reguli ni contradigui el que disposen la present Ordenança, la Llei 
d'Hisendes Locals i la Llei de Taxes i Preus Públics i la resta de normes que puguin ser 
d’aplicació i que no es refereixin a infraccions i procediment sancionador, serà d’aplicació 
el que disposa l’Ordenança Fiscal General. 
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Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament per les Juntes de Govern en 
sessions de data 26 de juny de 2013, 15 de novembre de 2013, 27 de desembre de 
2013 i 24 de gener de 2014. Entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2013 i 1 de gener 
de 2014 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
Les tarifes fixades en aquest annex inclouen l’IVA que sigui aplicable, excepte les 
relatives a prestacions de serveis, que resultin exemptes d’aquest impost, d’acord amb el 
que disposa l’article 20 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit. 
 
 
I PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS.  
 
Tarifa primera. Centre Cívic Sant Ildefons i Centre Cultural Joan N. García – Nieto. 
 
1.  INSCRIPCIONS A TALLERS: 

 
a)Taller de guitarra: 
1 dia setmana/2hores - Trimestral ............................................................................ 39,55 
 
b) Taller de fotografia: 
2 dies setmana/3hores/dia - Trimestral ................................................................... 101,85 
2 dies setmana/1’30 hores/dia – Trimestral .............................................................. 50,90 
 
Intensiu juliol 
2 dies setmana/4hores/dia – mensual ...................................................................... 39,55 
 
c) Taller d’art: 
2 dies setmana/1’30” hores/dia - trimestral ............................................................... 90,50 
 
Intensiu juliol – setembre 
3dies setmana/2hores/dia – bimensual ..................................................................... 90,50 
 
d) Taller de risoteràpia: 
1 dia/setmana/ 2 hores - trimestral ........................................................................... 39,55 
 
e) Altres tallers 
1 dia/setmana/ 2 hores - trimestral ........................................................................... 39,55 
 
1.1 Tindran un descompte del 35% les persones que acreditin ser menors de 14 anys, 

estudiants, aturats, jubilats o pensionistes, en les tarifes. 
 
S’haurà d’acreditar mitjançant document oficial que acrediti la circumstància que es 
tracti (DNI, certificat empadronament, carnet d’estudiant, etc.). 

 
1.2 Tindran un descompte del 40% les persones que pertanyin a unitats familiars que                  

tinguin com a mínim dos fills i que convisquin en el mateix domicili. 
 

S’haurà d’acreditar aquesta circumstància amb un certificat d’empadronament. 
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1.3 Quan es presenti la documentació acreditativa de les circumstàncies de l’apartat 1.1 i       

1.2 aquesta serà vàlida per a tots els cursos que es realitzin durant el mateix any, 
excepte pel que fa a les persones en situació d’atur especificades en l’apartat 1.1 
que hauran d’acreditar aquesta circumstància en cada curs que realitzin. 

 
1.4 El pagament s’haurà d’efectuar, com a mínim, 3 dies abans de la prestació del servei 

en la Tresoreria Municipal o en entitat bancària col·laboradora.  
 

En el termini mínim de 3 dies d’antelació a l’inici del curs s’haurà d’aportar el 
justificant del pagament indicat als Tècnics municipals responsables del Centre, 
juntament, si és el cas, amb fotocòpia del document acreditatiu del descompte a 
aplicar a les tarifes. 
 
En cas de no efectuar el pagament dins del termini esmentat i/o no aportar la 
documentació requerida no es podrà iniciar el curs de què es tracti. 
 

1.5 Les dades referents a les inscripcions a tallers seran fixades per l’Alcaldia –   
Presidència o persona en qui delegui en cadascun dels casos abans del seu inici. 

 
 
Tarifa segona. Material i equips 
  Euros 
1. Tarimes. 
 
Per llotges o mòduls, inclòs transport, per m2.. .......................................................... 9,30 
 
Pagament: 72 hores abans de la prestació del servei en la Caixa Municipal. 
 
  Euros 
2. Equips de so o megafonia, per dia ..................................................................... 229,05 
 
Pagament: 72 hores abans de la presentació del servei, en la Tresoreria Municipal(fins a 
300euros) o entitat bancària col·laboradora.  
 
 
Tarifa tercera. Activitats educatives oferides pels Departaments d'Educació i 
Polítiques de Família.  
 
1. Campanya de teatre.    Euros 
 
- Educació infantil 3-6 anys parvulari públic ................................................................ 2,10 
- Educació primària i secundària pública i concertada ................................................. 3,20 
 
2. Campanya de Música. 
 
- Educació infantil, primària i secundaria pública i concertada ..................................... 2,65 
 
3. Servei “espai familiar”. 
 
Per cada nen/a, al mes ............................................................................................ 24,10 
 
4. Servei “espai nadó” 
 
Per cada nen/a al mes ............................................................................................. 12,20 
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5. Pagament: 

5.1- Els punts 3 i 4 de la tarifa tercera es pagaran per les famílies amb caràcter mensual i 
a mes vençut. 

5.2- Els punts 1 i 2 de la tarifa tercera es pagarà, pels centres educatius de la manera 
següent: 
 
5.2.1- Les activitats previstes pel primer trimestre del curs escolar, al mes de gener.  
 
5.2.2- Les activitats previstes del segon trimestre i les regularitzacions que calguin per a 
les activitats realitzades al trimestre anterior, al mes d’abril. 
 
5.2.3- Les activitats del tercer trimestre i les regularitzacions que calguin per les activitats 
realitzades al trimestre anterior, un cop finalitzades les activitats del curs escolar. 
 
 
Altes i baixes dels serveis: 
 
a) Si l’alta es produeix entre els dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la quota mensual 
íntegra, mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la meitat de la quota. 
 
b) Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la meitat de la quota 
mensual del servei, mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la quota 
mensual íntegra. 
 
 
Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions escèniques municipals 
en equipaments municipals o concertades. 
 
TIPUS  Euros 
A (Espectacles de música i teatre familiar) ................................................................. 6,00 
B (Espectacles de música i teatre de petit format) .................................................... 14,00 
C (Espectacles de música i teatre de mig i gran format) ........................................... 15,00 
D (Altres propostes de gran format a l’Auditori) ........................................................ 23,00 
 
1.1 Pagament: Fins al moment d’inici de l’espectacle. 
 
1.2 S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats a la venda 
anticipada (online). S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats  
la venda anticipada (online) amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, 
Carnet+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, i altres 
grups i/o col·lectius amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada). 
En aquest cas s’haurà d’acreditar físicament el carnet a l’accés de l’espectacle. En cas 
de no acreditar-se físicament s’hi denegarà l’accés sense retorn de l’import abonat per 
utilització fraudulenta de les entrades. 
 
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades a la taquilla, 
amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, 
Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat 
per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, i altres grups i/o col·lectius amb els que 
s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada). 
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1.3 La qualificació dels espectacles, així com els descomptes indicats a l’apartat anterior 
sobre les tarifes s’establirà per Decret de l’Alcaldia o per la persona en que delegui, per 
cadascun dels casos en concret. 
 
1.4 De cada espectacle s’emetran les invitacions oportunes per tal d’assegurar 
l’assistència de premsa, companyies i els que s’estableixin per acord i/o convenis. 
 
 
II - PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS. 
 
1. Altres. 
 
Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament ........................................... 1,00 
 
 
III- PREU PÚBLIC PER CAMPANYES PUBLICITÀRIES DE “RADIO CORNELLÀ” 
 
1. Campanyes fins 22 dies de dilluns a divendres 
 
  Euros  
 
- De 30 segons per falca publicitària ........................................................................... 8,80 
- De 20 segons per falca publicitària ........................................................................... 7,35 
 
 
2. Campanyes especials de falques publicitàries de 30 segons de dilluns a divendres 
 
Falques diàries  Temps contracte   Euros/mes  
 
 2 6 mesos  103,00 
 3 6 mesos  153,65 
 4 6 mesos  206,05 
 5 6 mesos  257,55 
 
 
3. Gravació de la falca publicitària: 29,35euros. 
 
Quant els encàrrecs de les falques publicitàries provinguin d’una agència de publicitat els 
imports fixats tindran un descompte del 20%. 
 
 
IV – PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D’ASSAIG 
 
1. Utilització sala individualment. 
  Euros  
 
1 hora ........................................................................................................................ 9,50 
Pack 2 hores ............................................................................................................ 17,10 
Pack setmanal (6hores) ........................................................................................... 47,45 
Pack 12 hores mensuals .......................................................................................... 85,40 
Pack 16 hores mensuals ........................................................................................ 104,30 
Pack 24 hores mensuals ........................................................................................ 142,50 
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2. Utilització sala en forma compartida. 
 
Per 2 grups ............................................................................................................ 152,00 
Per 3 grups ............................................................................................................ 123,40 
Per 4 grups ............................................................................................................ 104,35 
 
Es farà un descompte del 20% en les tarifes d’1 i 2 hores, de dilluns a divendres de 17 a 
19 hores. 
 
3. Estudi gravació. 
 
Utilització estudi de gravació .................................................................................... 23,80 
 
Compren els tècnics i el material disponible als bucs. 
 
 
4. Garantia. 
 
Per la utilització dels bucs a partir d’un període mínim de dos mesos, els usuaris, en el 
moment de formular la petició, dipositaran una fiança de 97,40euros. 
 
 
V – PREU PÚBLIC FESTIVAL DE PALLASSOS “MEMORIAL CHARLIE RIVEL” 
 
Carpa de la Plaça Catalunya, (espectacle a determinar) 1 butaca adult .................... 17,50 
Carpa de la Plaça Catalunya (espectacle a determinar), 1 butaca infant ..................... 7,00 
Auditori de Cornella (espectacle a determinar), 1 butaca adult ................................. 17,50 
Auditori de Cornella,(espectacle a determinar), 1 butaca infantil ................................. 7,00 
Activitats Escolars a la carpa de la Plaça Catalunya i/o l’Auditori de Cornellà 
(espectacle a determinar) 1 butaca ............................................................................ 2,30 
Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu 
(espectacle a determinar) 1 butaca adult .................................................................. 11,50 
Sala Ramon Romagosa del Patronat Cultural i Recreatiu 
(espectacle a determinar) 1 butaca infant ................................................................... 7,00 
Auditori del Centre Cultural de Sant Ildefons (espectacle a determinar) 
1 butaca adult .......................................................................................................... 11,50 
Auditori del Centre Cultural de Sant Ildefons (espectacle a determinar) 
1 butaca infant ........................................................................................................... 7,00 
Sala Orfeó Catalònia (espectacle a determinar) 1 butaca adult ................................. 11,50 
Sala Orfeó Catalònia (espectacle a determinar) 1 butaca infant .................................. 7,00 
 
Pagament: Amb anterioritat a l’espectacle fins a 5 minuts abans de començar. 
 
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats a la venda anticipada 
(online). S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats  la venda 
anticipada (online) amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, 
Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, 
Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, i altres grups i/o 
col·lectius amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada). En aquest 
cas s’haurà d’acreditar físicament el carnet a l’accés de l’espectacle. En cas de no 
acreditar-se físicament s’hi denegarà l’accés sense retorn de l’import abonat per 
utilització fraudulenta de les entrades. 
 
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades a la taquilla, 
amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet+25, Carnet d’estudiant, 
Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat 
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per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys, i altres grups i/o col·lectius amb els que 
s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada). 
 
 
 
VI – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA 
PISCINA DE CAN MILLARS. 
 
TARIFES PISCINES: 
 
1.-   Entrada puntual: Can Millars 
                                                                                                                           Euros 
1.1  Dies laborables i dissabtes: 
 Menors de 2 anys ....................................................................................... de franc 
 De 2 a 5 anys ................................................................................................... 2,05 
 De 6 a 15 anys ................................................................................................. 3,95 
 Més de 16 anys ................................................................................................ 4,50 
 Jubilats i pensionistes amb acreditació d’incapacitat absoluta ........................... 2,05 
 
Les entitats esportives i esplais de la ciutat tindran una reducció del 50% en el preu 
sempre que compleixin el rati d’un monitor cada 10 alumnes. 
 
1.2 Abonaments lliures puntuals: 
 Abonaments  de 10 sessions .......................................................................... 28,95 
 Abonaments  de 20 sessions .......................................................................... 52,60 
 
A partir de la data de compra de l’abonament, la caducitat sempre serà trimestral. 
 
 
2.    Abonaments torns horaris anyals: 
 

2.1  Migdies (de dilluns a dissabte): 
 Menors de 2 anys ....................................................................................... de franc 
 De 2 a 5 anys ................................................................................................. 45,35 
 De 6 a 15 anys ............................................................................................... 66,65 
 Més de 16 anys .............................................................................................. 83,45 
 Jubilats i pensionistes amb acreditació d’incapacitat absoluta ......................... 44,35 
 Familiar ........................................................................................................ 191,10 
 

2.2  Matins o tardes (dilluns, dimecres, divendres i dissabtes): 
 Menors de 2 anys ....................................................................................... de franc 
 De 2 a 5 anys ................................................................................................. 35,70 
 De 6 a 15 anys ............................................................................................... 64,60 
 Més de 16 anys .............................................................................................. 74,95 
 Jubilats i pensionistes amb acreditació d’incapacitat absoluta ......................... 37,75 
 Familiar ........................................................................................................ 191,10 
 

2.3  Matins o tardes (dimarts, dijous i dissabtes): 
 Menors de 2 anys ....................................................................................... de franc 
 De 2 a 5 anys ................................................................................................. 31,40 
 De 6 a 15 anys ............................................................................................... 56,35 
 Més de 16 anys .............................................................................................. 60,40 
 Jubilats i pensionistes amb acreditació d’incapacitat absoluta ......................... 35,70 
 Familiar ........................................................................................................ 180,95 
 

2.4  Abonament anyal tots els torns: 
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 Més de 16 anys ............................................................................................ 191,10 
 

2.5  Abonament dissabtes (tot l’any): 
 Menors de 2 anys ....................................................................................... de franc 
 De 2 a 5 anys ................................................................................................. 22,10 
 De 6 a 15 anys ............................................................................................... 31,00 
 Més de 16 anys .............................................................................................. 39,80 
 Jubilats i pensionistes amb acreditació d’incapacitat absoluta ......................... 22,10 
 Familiar .......................................................................................................... 70,90 
 
3.    Natació Escolar: 
 
 3.1 Activitats aquàtiques escolars d’octubre a maig 31 classe aproximadament 
                d’una durada de 45 minuts ....................................................................... 70,40 
  
          3.2 Activitats aquàtiques per alumnes d'ESO i F.P. en estructura quadrimestral, 
       aproximadament 12 sessions d’una durada de 45 minuts. ........................ 28,05 
 
 
4.    Activitats aquàtiques extraescolar i terapèutiques tot l’any: 
                                                                                                                           Euros 
4.1   Alevins i Infantils de 3 a 15 anys: 
 
 Mensual 1 dia/setmana .................................................................................... 9,05 
 Mensual 2 dies/setmana................................................................................. 28,05 
 Mensual 3 dies/setmana................................................................................. 41,25 
 Mensual 5 dies/setmana................................................................................. 60,40 
 Trimestral 1dia/setmana ................................................................................. 37,75 
 Trimestral 2 dies/setmana .............................................................................. 51,20 
 Trimestral 3 dies/setmana .............................................................................. 56,40 
 Octubre a juny 1 dia setmana ......................................................................... 75,50 
 
4.2   Adults i prenatals: 
 
 Mensual 2 dies/setmana................................................................................. 36,20 
 Mensual 3 dies/setmana................................................................................. 51,45 
 Mensual 5 dies/setmana................................................................................. 80,30 
 Trimestral 1dia/setmana ................................................................................. 54,40 
 Trimestral 2 dies/setmana .............................................................................. 66,00 
 Trimestral 3 dies/setmana .............................................................................. 78,30 
 Octubre a juny 1 dia setmana ....................................................................... 100,20 
 
4.3   Cursos Gent Gran (majors de 60 anys o pensionistes i jubilats amb acreditació): 
 
 Mensual 2 dies/setmana................................................................................. 15,15 
 Trimestral 2 dies/setmana .............................................................................. 21,05 
 Trimestral 3 dies/setmana .............................................................................. 25,25 
 Octubre a juny 2 dies setmana (manteniment) ................................................ 73,45 
 
4.4  Activitats aquàtiques per nadons de 6 mesos a 3 anys 
 
 Mensual 1 dia/setmana .................................................................................... 9,05 
 Mensual 2 dies/setmana................................................................................. 17,80 
          Mensual 3 dies/setmana ................................................................................. 26,70 
 Trimestral 1 dia/setmana ................................................................................ 26,70 
 Trimestral 2 dies/setmana .............................................................................. 53,50 
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 Trimestral 3 dies/setmana .............................................................................. 78,30 
 Octubre a juny 1 dia setmana ......................................................................... 78,05 
 
 
5. Servei mixt de natació i gimnàstica: 
 
5.1  Infantil, jubilats i pensionistes: 
 Trimestral 2 dies/setmana .............................................................................. 58,20 
 Trimestral 3 dies/setmana .............................................................................. 78,50 
 
5.2  Adults: 
 
 Trimestral 2 dies/setmana .............................................................................. 81,70 
 Trimestral 3 dies/setmana ............................................................................ 104,50 
 
Règim d’ingrés.     
 
1. En les entrades i abonaments puntuals a la piscina de Can Millars, el pagament 
s’efectuarà: 
 
   1.1   En les entrades puntuals: en el moment d’entrar en el recinte. 
   1.2   En els abonaments puntuals: en el moment d’entrar en el recinte el primer dia. 
 
2. Els abonaments a cursos especificats en els apartats 2), 3) i 4) del present annex, es 
renovaran automàticament a la finalització del període inicialment sol·licitat.  
 
3. El preu públic serà liquidat per l’Ajuntament mentre els interessats no manifestin, per 
escrit, la seva voluntat de no recepció del servei, havent de comunicar la seva baixa, 
segons els cursos o abonaments, en les següents dates, que tot seguit s’indiquen: 
 
   - Dels cursos programats, abans del dia 15 del mes anterior de l’últim període        

d’utilització d’aquest. 
 
   -  Dels abonaments en totes les seves modalitats, com a màxim fins el dia 30 de 
novembre. 
 
Els escrits d’inscripció, de canvi de compte bancària i de baixa, haurà de presentar-se 
per duplicat als responsables de la piscina, aquests retornaran als interessats la còpia, 
en la qual constarà la data de la seva presentació, el segell de la piscina i la signatura del 
responsable. 
 
4. Les quantitats exigibles, d’acord amb la normativa vigent, per als citats abonaments i 
cursos es liquidaran per l’Ajuntament mitjançant el corresponent padró i el cobrament de 
la respectiva tarifa s’efectuarà, preferiblement, per domiciliació bancària. 
 
 
VII – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA. 
 
1. SERVEI DE LUDOTECA PER A INFANTS DE 4 A 7 ANYS: 
  Euros 
 
- Nens/nenes de 4 a 7 anys, trimestre  ..................................................................... 22,00 
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2. ESPAI DE JOC INFANTIL PER A INFANTS DE 8 A 12 ANYS. 
 
Abonaments: 
  Euros 
 
a) 20 hores .............................................................................................................. 22,15 
b) 10 hores .............................................................................................................. 11,05 
c)   5 hores ................................................................................................................. 5,55 
 
Els abonaments seran per a l’horari màxim de 2 hores al dia i de 2 dies a la setmana i 
només tindran validesa durant el curs pel qual s’hagin adquirit (període d’octubre a juny) 
 
 
3. PROGRAMA "MATINS DE JOC: 
  Euros 
 
- Per als centres escolars de fora de  
Cornellà de Llobregat, per a nen/a i sessió  ................................................................ 2,20 
 
Règim d’ingrés. 
 
L’ingrés de la quota s’efectuarà: 
 
1. Per al servei de Ludoteca, per a nens i nenes de 4 a 7 anys, dins del trimestre en què 
es presti el servei. 
 
2. Per a l’espai de joc infantil, nens/es de 8 a 12 anys, el cobrament dels abonaments es 
realitzarà prèviament a l’ús de l’espai de joc a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
3. Per a les sessions de “Matins de Joc” el cobrament es realitzarà prèviament a 
aquestes, a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
4.  Les quantitats exigibles al servei de ludoteca per a infants de 4 a 7 anys, es liquidaran per  
l’Ajuntament mitjançant el corresponent padró i el cobrament de la tarifa s’efectuarà 
preferiblement per domiciliació bancària. 
 
5.- Per causar baixa del servei de ludoteca per a infants de 4 a 7 anys, haurà de comunicar per 
escrit la seva voluntat de no recepció del servei, havent de presentar-se per duplicat als 
responsables de la ludoteca, abans de l’inici del proper trimestre. Aquests retornaran als 
interessats la còpia, en la qual constarà la data de la seva presentació, el segell de la ludoteca i 
la signatura del responsable. 
 
 
VIII – PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE LA PRÀCTICA DE L’ESPORT DEL TENNIS I 
ESPORTS SIMILARS. 
 
1) LLOGUER PISTES DE TENNIS. 
  Euros/hora  
 - Green set individual ......................................................................................... 16,35 
 - Green set dobles ............................................................................................. 20,75 
 - Terra batuda individual .................................................................................... 23,10 
 - Terra batuda dobles ........................................................................................ 27,80 
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2) LLUM ARTIFICIAL PISTES 
  Euros/hora  
Tennis ........................................................................................................................ 6,00 
Pàdel ......................................................................................................................... 4,75 
 
 
3) LLOGUER PISTES DE PÀDEL. 
  Euros/hora  
 - Gespa artificial................................................................................................. 32,60 
 
4) CURSOS ESCOLA DE TENNIS. 
  Euros/temp 
 - Pretennis 1,5h/setmana ................................................................................. 335,00 
 - Mini tennis 2h/setmana .................................................................................. 395,00 
 - Mini tennis 1,5h/setmana ............................................................................... 362,00 
 - Iniciació 2h/setmana ...................................................................................... 450,00 
 - Iniciació 1,5h/setmana ................................................................................... 429,00 
 - Joves 1,5h/setmana ...................................................................................... 461,00 
 - Joves 3h/setmana ......................................................................................... 713,00 
 - Nivell 1 3h/setmana ....................................................................................... 658,00 
 - Nivell 2 i 3 4h/setmana .................................................................................. 679,00 
 - Perfec.1 4h/setmana (3,5h en pista) ........................................................... 1.188,00 
 - Perfec.2 6h/setmana (5h en pista) .............................................................. 1.422,00 
 - Competició 5h/setmana (3,5h en pista) ....................................................... 1.548,50 
 - Competició 7,5h/setmana (5h en pista) ....................................................... 2.185,00 
 
5) CLASSES DE TENNIS PER A ADULTS. 
  Euros/mes 
 - Adult 1 dia matí 1 hora..................................................................................... 67,00 
 - Adult 2 dies matí 1 hora/dia ............................................................................. 89,00 
 - Adult 1 dia tarda 1 hora/dia .............................................................................. 78,00 
 - Adult 2 dies tarda 1 hora/dia .......................................................................... 116,00 
 
  Euros/sessió 
 - Classes particulars matí (durada sessió 50 mín.) ............................................. 57,00 
 
6) ESCOLA DE PÀDEL 
  Euros/mes 
 - Grup 4 persones ............................................................................................ 102,00 
 - Grup 3 persones ............................................................................................ 107,50 
 - grup 2 persones ............................................................................................ 116,50 
 
 
7) ESTADES ESTIU (1 d’octubre a 20 de juny) 
  Euros/setmana 
 - Edat de 5 – 6 anys (20hores) ........................................................................... 83,00 
 - Edat de 7 – 17 anys (20hores) ......................................................................... 95,00 
 - Perfeccionament ........................................................................................... 115,00 
 - Competició (30hores) .................................................................................... 204,50 
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IX – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL. 
 
Els preus establerts per al curs escolar 2013/2014, a excepció de la quota mensual de 
recursos humans, la quota anual de material i els dinars ocasionals, es veuran 
incrementats durant el període de gener a juliol de 2014 segons l’últim Índex de Preus al 
Consum (IPC) de Catalunya publicat al 2013 més un 1%. 
 
 
A) SERVEIS EDUCATIUS. ESCOLES BRESSOL: 
  Euros 
 
1.- Quota de material.  Quota anual .......................................................................... 78,40 
 
2.- Quota mensual ensenyament 
    (aquest servei inclou el berenar) ......................................................................... 179,95 
 
 
3.- Servei d'acollida mensual (de 7,30h. fins a les 9 hores): 
 
      Amb horari d’entrada (7,30 h. fins a 8,00 h.):  
     (aquest servei inclou l’esmorzar) 
 Quota mensual......................................................... ................                             56,10 
 
 Amb horari d’entrada  (8,00 h. fins a 8,30 h.) 
 (aquest servei inclou l’esmorzar) 
 Quota mensual...................................................................                             37,40 
 
 Amb horari d’entrada  (8,00 h. fins a 8,30 h.) 
 (aquest servei no inclou l’esmorzar) 
 Quota mensual...................................................................                             25,10 
 
 Amb horari d’entrada  (8,30 h. fins a 9 h.) 
 (aquest servei no inclou l’esmorzar) 
 Quota mensual...................................................................                             12,55 
 
 
4.- Recursos Humans per atendre a infants amb  
    dèficits importants 
     Quota mensual....................................................................                                   284,70  
 
 
B) SERVEI DE MENJADOR. ESCOLES BRESSOL:  
 
 
1.- Quota mensual ...............................................................                                    146,00 
 
En cas d’absència del nen, més de dos dies consecutius, la quota serà 
reduïda a partir del segon dia amb efectes del tercer dia,  
a raó de Euros/dia............................................................ ............................................ 4,15 
 
2.- Serveis ocasionals: 
 

Per cada dinar...................................................................                               11,35 
 
Altes i baixes en el servei d’ensenyament: 
 



 

Preus Públics 

228 

a) Si l’alta es produeix entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la quota mensual 
íntegra, mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la meitat de la quota. 
 
b) Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la meitat de la 
quota mensual del servei, mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la 
quota mensual íntegra. 
 
 
C) REDUCCIONS DE QUOTA: 
 
a) Reducció de la quota d’ensenyament: 
 
La quota mensual assenyalada en l’Apartat A, número 2 (quota mensual ensenyament) 
del preu públic per la prestació del servei a les escoles bressol, podrà ser objecte de 
reducció, en funció de la renda per càpita mensual obtinguda segons el quadra següent: 
    
Renda per càpita mensual                                                               Import quota  reduïda 
 EUR 
  Euros 
- De  0  a  87,80euros/mes ....................................................................................... 11,25 
- De  87,81euros  a  175,70euros/mes...................................................................... 28,55 
- De 175,71euros a 263,50euros/mes....................................................................... 57,20 
- De 263,51euros a 351,35euros/mes....................................................................... 85,80 
  
 
Podran sol·licitar aquesta reducció de quota les unitats familiars que tinguin una renda 
per càpita mensual bruta inferior a 351,35euros. Es considerarà com a unitat familiar el 
pare i/o mare, tutor i/o tutora legals i germans de l’infant que convisquin  en el mateix 
domicili, segons el Padró Municipal d’Habitants. 
 
b) Reducció de la quota de Recursos Humans:  La quota mensual assenyalada en 
l’Apartat A, número 4 (quota mensual recursos humans per atendre a infants amb dèficits 
importats) del preu públic per la prestació del servei a les escoles bressol, podrà ser 
objecte de bonificació en funció de la renda per càpita mensual obtinguda segons el 
quadra següent: 
 
    
Renda per càpita mensual                                                       % de reducció de la  quota   
  
   
- De  0,00  a  647,60euros/mes ................................................................................ 100% 
- De  647,61euros  a  1.132,90euros/mes ................................................................... 75% 
- De 1.132,91euros a 1.699,40euros/mes ................................................................... 50% 
- De 1.699,41euros a 2.124,00euros/mes ................................................................... 25% 
- Més  de 2.124,00euros/mes ....................................................................................... 0% 
  
 
Podran sol·licitar aquesta bonificació les unitats familiars que tinguin una renda per càpita 
mensual bruta inferior a 2.124,00euros. Es considerarà com a unitat familiar el pare i/o 
mare, tutor i/o tutora legals i germans de l’infant que convisquin  en el mateix domicili, 
segons el Padró Municipal d’Habitants. 
 
Seran incompatibles les dues modalitats de reducció de quota i només es podrà optar 
per una d’elles. 
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c) El càlcul per obtenir la reducció de quotes: 
 
Ingressos bruts familiars anuals. 
   (per tots els conceptes) 
--------------------------------- = Renda familiar mensual. 
          12 mesos 
 
 
  Renda familiar mensual 
--------------------------------- = Renda per càpita mensual.  
  Nombre membres família  
 
 
d) Documentació necessària que cal aportar per a sol·licitar la reducció de quota: 
Les unitats familiars que compleixin els requisits de l’apartat anterior i que estiguin 
interessades en obtenir la reducció de les quotes, prèviament a la presentació de la 
sol·licitud en el Registre d’Entrada a l’Ajuntament, haurà de personar-se en el 
Departament d’Educació amb la documentació corresponent segons les circumstàncies 
laborals que s’indiquen a continuació: 
 
1.Imprès de sol·licitud de reducció de quotes. 
 
2.Original i fotocopia del DNI/NIF. 
 
3.Original i fotocopia del llibre de família de l’unitat familiar. 
 
4.Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de cadascun dels 
membres de la unitat familiar que, segons el cas, serà la següent: 
 
4.1 Treballadors per compte aliena: Hauran d’aportar original i fotocòpia de les dues 
últimes nòmines de cada un dels membres de la unitat familiar que es trobin en actiu. 
 
En el cas de que el treballador/a tingui contracte del mateix mes, haurà de presentar 
original y fotocòpia del contracte i un certificat de l’empresa contractant, amb indicació de 
les quantitats brutes mensuals a percebre, sense perjudici d’acreditar-lo posteriorment 
amb la primera nòmina que rebi. 

 
4.2 Treballadors autònoms: Hauran d’aportar la següent documentació: 
 

-Última declaració de la Renda de les Persones Físiques. 
 
- Original i fotocòpia de les declaracions d'I.V.A. trimestrals de l’any en curs.  

 
- Original i fotocòpia de l’últim pagament fraccionat d'I.R.P.F..  

 
 
4.3    Treballadors en situació d’atur: Hauran d’aportar la següent documentació: 
 

- Original i fotocòpia del carnet d’atur amb el segell al corrent. 
 

- Certificat original vigent de la O.T.G amb indicació del període amb dret o no a 
percebre prestació i, en el seu cas, l'import de la mateixa. 

 
- Informe de la vida laboral actualitzat expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. 
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4.4 Pensionistes: Hauran de presentar la següent documentació: 
 

- Jubilació.-  Un certificat actualitzat de l'I.N.S.S. on consti la quantitat econòmica  
mensual bruta que rep en concepte de jubilació. 

 
      - Incapacitat.- Un certificat actualitzat de l’I.N.S.S. on consti la quantitat econòmica 

bruta que rep mensual per aquest concepte, i si la mateixa no és definitiva indicar el 
període concedit. 

 
- En tots dos casos, si es perceben prestacions econòmiques de qualsevol altre 
organisme o institució, certificat amb indicació de la quantitat de la prestació i el 
caràcter temporal o definitiu. 

 
 
5.    Qualsevol altre document que el Departament d’Educació consideri necessari.  
 
6.Comunicació dels canvis de circumstàncies: Els beneficiaris de reducció de quota pels 
serveis educatius hauran de comunicar al Departament d’Educació qualsevol alteració 
econòmica, en el moment en que es produeixi, durant el període concedit. Amb 
independència d’això, els beneficiaris restaran obligats a presentar la documentació 
actualitzada que acrediti la seva situació laboral en el moment en que el Departament 
d’Educació ho cregui oportú. En  cas de ser requerits i no aportar la documentació 
sol·licitada, l’Ajuntament podrà deixar sense efectes la reducció de quota concedida. 
 
7.L’incompliment de les obligacions assenyalades en el número 1. 4, per part del 
beneficiari, així com l’obtenció de les reduccions sense reunir les condicions requerides, 
comportarà la pèrdua de la reducció i la impossibilitat de gaudir de beneficis fiscals o 
d’ajuts de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms per un període de fins a 5 
anys. 
 
8.Es faculta a la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de Ciutadania per a l’aprovació de les 
reduccions de quotes fixades en els punts anteriors. 
 
 
D) RÈGIM D’INGRÉS DE QUOTES. 
 
L’ingrés de la quota s’efectuarà: 
 
a) Material: Aquesta s’inclourà en el rebut del primer mes de servei. 
 
b) Serveis educatius: Es farà efectiva dins de la segona quinzena del mes en el que 
presti el servei. 
 
c) El servei d’acollida, serveis de menjador i serveis ocasionals: Es faran efectius dins de 
la segona quinzena del mes següent en el que es presti el servei. 
 
d) Pagament mitjançant Tiquet Guarderia o Guarderia Pass. 
 
S’admetrà, com a mitjà de pagament els Tiquets Guarderia o Guarderia Pass emesos 
per les empreses amb les que aquest Ajuntament tingui signat contracte en vigor. 
 
El procediment per pagar amb el Tiquet Guarderia o Guarderia Pass es el següent: 
 
Les unitats familiars que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament, hauran de 
comunicar-ho al departament d'educació indicant els mesos d’aplicació i l’import 
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d’aquests, entre els dies 1 i 10 del mes anterior a aquell que es comencin a aplicar els 
tiquets. En el cas de que hagi cap variació de la informació facilitada relativa al mes, 
l’import o baixa anticipada del tiquet s’haurà de comunicar amb 15 dies d’antelació a 
l’esmentat departament d’educació. 
 
Si no es manifestés el contrari, el sistema de Tiquets Guarderia o Guarderia Pass 
caducarà al mes de juliol; de manera que per al curs següent, si s’escau, s’haurà de 
tornar a comunicar al Departament d’Educació les dades abans esmentades. 
 
L'import del rebut mensual no cobert mitjançant tiquet guarderia, s'inclourà en el padró de 
rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari. 
 
En el cas que l'import del tiquet guarderia fos superior a l'import del rebut mensual, no 
s'abonarà la diferència a la unitat familiar o empresa emissora del tiquet. 
 
Una vegada girats els rebuts que s’han d’abonar mitjançant tiquets guarderia, aquests, 
s'hauran de lliurar a la Tresoreria municipal, entre els dies 25 i 30 de cada mes. Passat 
aquest termini, els rebuts pendents seguiran el procediment executiu ordinari, d'acord 
amb la seva naturalesa d'ingressos de dret públic. 
 
Els pagaments realitzats mitjançant el sistema de tiquets guarderia s'entendran sempre 
com provisionals, condicionats aquests al reembossament per part de l'empresa 
emissora. Si es produís qualsevol incidència que derivés en l'impagament d'alguna 
quantitat per la no validació d'algun tiquet, la Tresoreria municipal retrocedirà el 
pagament efectuat, quedant l'import del rebut en situació de pendent i per tant s’haurà  
d'abonar el import del mateix en metàl·lic, abans de que aquest es tramiti per via 
executiva. 
 
 
X – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES 
MUNICIPALS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS. 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ROSER CABANAS. 
 
QUOTA RESIDENTS 
 
Tarifa primera 
Cursos Llenguatge musical SE1, SE2 i SE3 Roda d’Instruments 
 Euros 
 1. Quota de material. Quota anyal ........................................................................... 51,40 
 2. Sensibilització i expressió musical (SE 1 i SE 2).Quota mensual ......................... 16,15 
 3. Sensibilització i expressió musical (SE 3) + Roda. Quota mensual ...................... 44,85 
 
Tarifa segona 
 
Matèries soltes (alumnes de 7 a 17 anys) 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal ............................................................................ 51,10 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual ..................................................... 16,55 
3. Llenguatge musical 90 minuts. Quota mensual ..................................................... 20,65 
4. Llenguatge musical 105 minuts. Quota mensual ................................................... 23,55 
5. Llenguatge musical 120 minuts. Quota mensual ................................................... 27,20 
6. Llenguatge musical 150 minuts. Quota mensual ................................................... 33,60 
7. Instrument col·lectiu 60 minuts. Quota mensual .................................................... 24,10 
8. Instrument individual o cant 30 minuts. Quota mensual ........................................ 24,10 
9. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual ................................................... 33,80 
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10. Instrument col·lectiu 45 minuts. Quota mensual .................................................. 18,10 
11. Optativa ............................................................................................................. 13,20 
12.Reforç 30 minuts ................................................................................................. 13,20 
13.Cant Coral INI 7 – INI 8 45 minuts ....................................................................... 10,10 
  
Tarifa tercera  
 
Matèries soltes (alumnes de 18 anys o més) 
  Euros 
1. Quota de material. Quota anyal ............................................................................ 51,40 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual ..................................................... 25,65 
3. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual ................................................... 75,00 
4. Optativa ............................................................................................................... 22,10 
5.Cant 30 minuts. Quota mensual ............................................................................ 24,10 
  
Les quotes corresponents al mes de setembre seran del 50% de les quotes establertes a 
totes les tarifes 
 

QUOTA NO RESIDENTS 
 
Tarifa primera 
 
Cursos Llenguatge musical SE1, SE2 i SE3 Roda d’Instruments 
 Euros 
 1. Quota de material. Quota anyal ........................................................................... 64,30 
 2. Sensibilització i expressió musical (SE 1 i SE2).Quota mensual .......................... 24,85 
 3. Sensibilització i expressió musical (SE 3) + Roda. Quota mensual ...................... 56,30 
 
Tarifa segona 
 
Matèries soltes (alumnes de 7 a 17 anys) 
 Euros 
1. Quota de material. Quota anyal ............................................................................ 64,30 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual ..................................................... 24,85 
3. Llenguatge musical 90 minuts. Quota mensual ..................................................... 25,85 
4. Llenguatge musical 105 minuts. Quota mensual ................................................... 29,40 
5. Llenguatge musical 120 minuts. Quota mensual ................................................... 33,85 
6. Llenguatge musical 150 minuts. Quota mensual ................................................... 42,00 
7. Instrument col·lectiu 60 minuts. Quota mensual .................................................... 30,35 
8. Instrument individual o cant 30 minuts. Quota mensual ........................................ 30,35 
9. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual ................................................... 42,10 
10. Instrument col·lectiu 45 minuts. Quota mensual .................................................. 22,80 
11. Optativa ............................................................................................................. 16,55 
12. Reforç 30 minuts. Quota mensual....................................................................... 16,55 
13. Cant Coral INI 7 – INI 8 45 minuts. Quota mensual ............................................. 12,60 
  
 
Tarifa tercera  
Matèries soltes (alumnes de 18 anys o més) 
  Euros 
1. Quota de material. Quota anyal ............................................................................ 64,30 
2. Llenguatge musical 60 minuts. Quota mensual ..................................................... 32,10 
3. Instrument individual 45 minuts. Quota mensual ................................................... 95,25 
4. Optativa (Conjunts) 60 minuts. Quota mensual ..................................................... 27,50 
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5. Cant 30 minuts. Quota mensual ........................................................................... 30,35 
 
Les quotes corresponents al mes de setembre seran del 50% de les quotes establertes a 
totes les tarifes 
 
 
Altes i baixes als serveis: 
 
a) Si l’alta es produeix entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la quota mensual íntegra, 
mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la meitat de la quota. 
 
b) Si la baixa es produeix entre el dia 1 i el 15 del mes es cobrarà la meitat de la quota mensual 
del servei, mentre que si es produeix desprès del dia 15 es cobrarà la quota mensual íntegra. 
 
 
 
REDUCCIONS DE QUOTA. 
 
A)  Reducció de quota per renda per càpita. 
 
1. Les quotes mensuals assenyalades en els preus públics per la prestació de serveis a 
l’escola municipal de música, podran ser objecte de reducció en funció de la renda per 
càpita mensual obtinguda segons el quadre següent: 
 
    
Renda per càpita mensual                                                    % de la reducció de la quota 
  
  Euros 
- De  0  a  89,70euros/mes ......................................................................................... 50% 
- De  89,71euros  a  179,60euros/mes........................................................................ 30% 
- De 179,61euros a 269,30euros/mes......................................................................... 20% 
- De 269,31euros a 359,10euros/mes......................................................................... 10% 
- Més  de 359,10euros/mes .......................................................................................... 0% 
  
 
 
2. Podran sol·licitar la reducció de quotes les unitats familiars que tinguin una renda per 
càpita mensual bruta inferior a 359,10euros. Es considerarà com a unitat familiar el pare 
i/o mare, tutor i/o tutor/a legals i germans de l’infant que convisquin en el mateix domicili, 
segons el Padró Municipal d'Habitants. 
 
El càlcul per obtenir la renda per càpita mensual es farà de la manera següent: 
 
Ingressos bruts familiars anuals. 
(per tots el conceptes) 
----------------------------------------- = Renda familiar mensual. 
               12 mesos 
 
 
 
Renda familiar mensual 
--------------------------------------- = Renda per càpita mensual. 
Nombre membres família 
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3. Documentació necessària que cal aportar per a sol·licitar la reducció de quota:  
Les unitats familiars que compleixin els requisits dels apartats anteriors i que estiguin 
interessades en obtenir la reducció de les quotes, prèviament  a la presentació de la 
sol·licitud en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, haurà de personar-se en el 
Departament d’Educació amb la documentació corresponent segons les circumstàncies 
laborals que s’indiquen a continuació: 
 
3.1    Imprès de sol·licitud de reducció de quotes. 
 
3.2    Original i fotocopia del DNI/NIF. 
 
3.3    Original i fotocopia del llibre de família de l’uniat familiar. 
 
3.4 Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de   cadascun 

dels membres de la unitat familiar que, segons el cas, serà la següent: 
 
3.4.1 Treballadors per compte aliena: Hauran d’aportar original i fotocòpia de les dues últimes 

nòmines de cada un dels membres de la unitat familiar que es trobin en actiu. 
 
En el cas de que el treballador/a tingui contracte del mateix mes, haurà de presentar 
original i fotocòpia del contracte i un certificat de l’empresa contractant, amb indicació de 
les quantitats brutes mensuals a percebre, sense perjudici d’acreditar-lo posteriorment 
amb la primera nòmina que rebi. 
 

 
3.4.2 Treballadors autònoms: Hauran d’aportar la següent documentació: 
 

- Última declaració de la Renda de les Persones Físiques. 
 
- Original i fotocòpia de les declaracions d’I.V.A. trimestrals de l’any en curs. 

 
- Original i fotocòpia de l’últim pagament fraccionat d’I.R.P.F. 

  
3.4.3 Treballadors en situació d’atur: Hauran d’aportar la següent documentació: 
 
 -  Original i fotocòpia del carnet d’atur amb el segell al corrent. 
 

 - Certificat original vigent de la O.T.G. amb indicació del període amb dret o no a  
percebre prestació i, en el seu cas, l’import de la mateixa. 

 
 -  Informe de la vida laborar actualitzat expedit per la Tresoreria General de la 

Seguretat   Social. 
 
3.4.4 Pensionistes: Hauran de presentar la següent documentació 
 

- Jubilació.- Un certificat actualitzat de l’I.N.S.S. on consti la quantitat econòmica 
mensual bruta que rep en concepte de jubilació. 
 
- Incapacitat.- Un certificat actualitzat de l’I.N.S.S. on consti la quantitat 
econòmica bruta que rep mensual per aquest concepte, i si la mateixa no és 
definitiva indicar el període concedit. 
 
- En tots dos casos, si es perceben prestacions econòmiques de qualsevol altre 
organisme o institució, certificat amb indicació de la quantitat de la prestació i el 
caràcter temporal o definitiu. 
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4.    Qualsevol altre document que el Departament d’Educació consideri necessari. 
 
5. Comunicació dels canvis de circumstàncies: Els beneficiaris de reducció de quota 

pels serveis educatius hauran de comunicar al Departament d’Educació qualsevol 
alteració econòmica, en el moment en que es produeixi, durant el període 
concedit. Amb independència d’això, els beneficiaris restaran obligats a presentar 
la documentació actualitzada que acrediti la seva situació laboral en el moment en 
que el Departament d’Educació ho cregui oportú. En cas de ser requerits i no 
aportar la documentació sol·licitada, l’Ajuntament podrà deixar sense efectes la 
reducció de quota concedida. 

 
6. L’ incompliment de les obligacions assenyalades en els punts anteriors, per part 

del beneficiari, així com l’obtenció de les reduccions sense reunir les condicions 
requerides, comportarà la pèrdua de la reducció i la impossibilitat de gaudir de 
beneficis fiscals o d’ajuts de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms per un 
període de fins a 5 anys. 

 
7.  Es  faculta a la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de Ciutadania per a l’aprovació de 

les reduccions de quotes fixades en els punts anteriors. 
 
 
B) Reducció de quota per ser alumne més d’un membre de la mateixa unitat 
familiar: 
 
1. Les quotes mensuals assenyalades en les tarifes primera, segona i tercera, seran 

objecte de reducció quan coincideixin com a alumnes de l’Escola de Música més 
d’un membre de la mateixa unitat familiar. 

 
Les reduccions en la quota mensual serà la següent: 
 
- El primer alumne pagarà el 100 % de la quota. 
- El segon alumne pagarà el 85 % de la quota. 
- El tercer alumne i successius, pagaran el 75 % de la quota. 
 
2. Es faculta a la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania per a 

l’aprovació de les reduccions de quotes fixades en el punt anterior. 
 

Seran incompatibles les dos modalitats de reducció de quota i només es podrà optar 
per una d’elles.  

 
 
REGIM D’INGRÉS. 
 
L’ingrés de la quota s’efectuarà: 
 
a) Pels alumnes, la quota de material s’inclourà en el rebut del primer mes de servei. 
 
b) Les quotes es faran efectives mensualment dins de la segona quinzena del mes 
següent en el que es presti el servei. 
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LLISTAT DE CARRERS 

 
CARRER CATEGORIA 
A 
ACÀCIA, carrer .....................................................................5 
ALACANT, carrer ..................................................................2 
ÀLBER, carrer .......................................................................5 
ALBERT EINSTEIN, carrer....................................................2 
ALCALÀ GALIANO, carrer ....................................................5 del 37 al 47  
 .............................................................................................5 del 36 al 48 
 .............................................................................................2 resta 
ALFONS CUXART, plaça ......................................................5 
ALMÀCHAR, passatge ..........................................................2 
ALMEDA LA VELLA, plaça....................................................6 
ALMERIA, carrer ...................................................................5 
ALMERIA, passatge ..............................................................6 
ALMIRALL VIERNA, carrer ...................................................5 
ALMOGÀVERS, carrer ..........................................................6 
ALPS, avinguda ....................................................................2 
ALPS, passatge ....................................................................2 
AMADEU VIVES, carrer ........................................................5 
AMETLLER, carrer ................................................................5 
ÀNGEL GUIMERÀ, plaça ......................................................4 
ANOIA, carrer .......................................................................4 
ANOIA, posterior ...................................................................5 
ANSELM CLAVÉ, rambla ......................................................3 
ANTIC D'ESPLUGUES, camí ................................................6 
ANTONI MAURA, carrer .......................................................5 
ANTONIO MACHADO, plaça ................................................6 
ARÇ, carrer ...........................................................................5 
ARNAU DE MERCADER, carrer ...........................................3 
ARQUITECTE ADELL FERRER, carrer ................................4 
ARQUITECTE CALZADA, carrer ...........................................6 
AVELLANER, carrer ..............................................................5 
AVENIR, carrer .....................................................................5 
AVET, carrer .........................................................................5 
AVET, plaça ..........................................................................6 
 
 
B       
BAIX EBRE, carrer ................................................................6 
BAIX LLOBREGAT, avinguda ...............................................6 
BALTASAR ORIOL, carrer ....................................................3 núm. 68 
 .............................................................................................4 núm. 58 
 .............................................................................................6 resta 
BAMBÚ, carrer ......................................................................6 
BARCELONA, carrer .............................................................5 
BARCELONES, carrer ..........................................................6 
BAUDILI CORTADA, plaça ...................................................5 
BEDOLL, carrer ....................................................................5 
BEGÒNIA, carrer ..................................................................5 
BEGÒNIA, posterior ..............................................................6 
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CARRER CATEGORIA 
BELLATERRA, carrer ...........................................................4 
BERGUEDÀ, carrer...............................................................6 
BOIX, carrer ..........................................................................5 
BONAVISTA, carrer ..............................................................4 
BONESTAR, carrer ...............................................................3 del 46 al 68 
 .............................................................................................4 resta 
BONVEÍ, carrer .....................................................................4 
BRUC, carrer ........................................................................4 
BRUC, posterior ....................................................................5 
BUGUENVIL.LEA, carrer ......................................................5 
BURI, carrer ..........................................................................4 
BUSQUETS, passatge ..........................................................5 
 
 
C       
CADIS, carrer .......................................................................2 
CALDERÓN DE LA BARCA, carrer .......................................2 
CAMÈLIES, carrer ................................................................4 
CAMP, passatge ...................................................................6 
CAMP DE L'EMPEDRAT, carrer ...........................................4 
CAMPFASO, carrer...............................................................3 
CAMPFASO, plaça ...............................................................3 
CAMPOAMOR, carrer ...........................................................5 
CAMPRECIÓS, plaça ...........................................................6 
CAMPSA, passeig ................................................................2 
CAN CORTS, avinguda.........................................................1 del 11 al 45 
CAN CORTS, passatge.........................................................6 
CAN FAIRELL, camí .............................................................5 
CAN SURIS, plaça ................................................................6 
CANAL, carrer ......................................................................2 
CAOBA, carrer ......................................................................4 
CARMEN AMAYA, plaça .......................................................6 
CASTANYER, carrer .............................................................6 
CATALANS, carrer ................................................................4 
CATALUNYA, carrer .............................................................4 
CATALUNYA, plaça ..............................................................4 
CEDRE, carrer ......................................................................5 
CEDRE,  posterior ................................................................6 
CENTRE, passatge ...............................................................2 
CERDANYA, carrer ...............................................................5 
CINEMA BEL, carrer .............................................................4 
CIRERER, carrer ..................................................................6 
CIRERERS, carrer ................................................................2 
COBALT, carrer ....................................................................2 
CONCA DE BARBERA, carrer ..............................................6 
CONFLENT, carrer ...............................................................2 
CÒRDOVA, carrer ................................................................6 
CORNELLÀ MODERN, carrer ...............................................4 
COSTA BRAVA, carrer .........................................................4 
COURE, carrer......................................................................2 
CRISTÒFOR LLARGUÉS, carrer ..........................................4 
CRISTÒFOR LLARGUÉS, passatge .....................................5 
CROM, carrer .......................................................................2 
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CARRER CATEGORIA 
D       
DÀLIA, carrer ........................................................................5 
DELÍCIES, passatge .............................................................4 
DELÍCIES, carrer ..................................................................4 
DESMAI, carrer .....................................................................5 
DESTRALETA, camí .............................................................3 
DESTRALETA, passatge ......................................................5 
DOCTOR ARÚS, carrer ........................................................4 
DOCTOR CARULLA, carrer ..................................................4 
DOCTOR FERRAN, carrer ....................................................4 
DOCTOR FERRAN, passatge ...............................................4 
DOCTOR MARTÍ I JULIÀ, carrer ...........................................5 
DOLÇAMARA, carrer ............................................................4 
DOLORS ALMEDA, carrer ....................................................2 del 2 al 14 
 .............................................................................................5 resta 
DOLORS ALMEDA, passatge ...............................................5 
DOMÈNECH I MONTANER, carrer .......................................4 
DURAN, carrer ......................................................................5 
 
 
E       
EDUARD GIBERT, carrer .....................................................4 
EMPORDÀ, carrer ................................................................5 
EMPORDANÈS, carrer .........................................................6 
ENAMORATS, plaça .............................................................5 
ENERGIA, carrer ..................................................................2 
ENRIC MORA, plaça .............................................................5 
ERMENGOL GOULA, carrer .................................................4 
ERNEST LLUCH, carrer ........................................................5 
ESGLÉSIA, plaça ..................................................................5 
ESPLUGUES, carretera ........................................................1 del 169 al 229 
 .............................................................................................1  de l'1 al 21 
 .............................................................................................3 resta 
ESTACIÓ, plaça....................................................................4 
EUROPA, plaça ....................................................................5 
 
 
F 
FAMA, avinguda ...................................................................2 
FATJÓ, passatge ..................................................................6 
FEDERICA MONTSENY, carrer ............................................6 
FEDERICO GARCÍA LORCA, passatge ................................6 
FELIU I CODINA, carrer ........................................................4 
FÈLIX JUST I OLIVERAS, carrer ..........................................5 
FEMADES, carrer .................................................................2 
FERROCARRILS CATALANS, passeig .................................6 del 1 al 89 
 .............................................................................................6 del 2 al 90 
 .............................................................................................2 resta  
FILIPINES, carrer ..................................................................4 
FIVALLER, carrer ..................................................................5 
FLOR DE NIT, carrer ............................................................4 
FLORIDA, carrer ...................................................................4 
FLORS, avinguda .................................................................6 
FONTSANTA, plaça ..............................................................5 
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CARRER CATEGORIA 
FRANCESC LAYRET, carrer ................................................5 
FRANCESC LAYRET, passatge ...........................................6 
FRANCESC MACIÀ, plaça ....................................................5 
FRANCESC MORAGAS, carrer ............................................5 
FREDERIC SOLER, carrer....................................................4 
FREIXE, carrer......................................................................5 
FUTBOL, carrer ....................................................................6 
 
 
G       
GALÍCIA, plaça .....................................................................6 
GANDESA, carrer .................................................................6 
GANDESA, plaça ..................................................................6 
GARRAF, carrer....................................................................6 
GARRIGUES, carrer .............................................................5 
GARROFER, carrer ..............................................................5 
GARROTXA, carrer...............................................................2 
GENERAL MANSO, carrer ....................................................5 
GENERAL PRIM, carrer ........................................................5 
GERDERA, carrer .................................................................5 
GIRONES, carrer ..................................................................6 
GRANADA, carrer .................................................................2 
GRUP LLOBREGAT, passatge .............................................6 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, carrer ................................5 
 
 
H    
HORTS, passatge .................................................................6 
HOSPITALET, carretera ........................................................4 núm. 238 
 .............................................................................................2 resta 
HUELVA, carrer ....................................................................2 
HUÉSCAR, passatge ............................................................2 
 
 
I     
IGNASI IGLESIAS, carrer .....................................................5 del 2 al 14 
 .............................................................................................2 resta 
IGNASI IGLESIAS, passatge ................................................5 
INFANTA CARLOTA, parc ....................................................6 
ISAAC ALBÉNIZ, carrer ........................................................2 
ISAAC PERAL, carrer ...........................................................5 
ISABEL AUNIÓN, passatge ..................................................6 
ISCLE SOLER, carrer ...........................................................5 
 
 
J    
JACINTO GUERRERO, carrer ..............................................5 
JAÉN, carrer .........................................................................6 
JARDINS DE LA PAU, passeig .............................................2 
JAUME CASAS I PALLEROLS, carrer ..................................5 
JAVIMEL, carrer....................................................................5 
JOAN FERNÁNDEZ, carrer ...................................................5 
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CARRER CATEGORIA 
JOAN MARAGALL, carrer .....................................................2 del 15 al 37 
 .............................................................................................3 resta 
JOAN MIRÓ, plaça................................................................2 
JOSÉ CANALEJAS, carrer ....................................................5 
JOSEP CUXART, carrer .......................................................5 
JOSEP DURAN CAMPDERROS, carrer................................6 
JOSEP FITER, carrer ............................................................5 
JOSEP FITER, passatge .......................................................5 
JOSEP GELABERT, passatge ..............................................5 
JOSEP MASGRAU, carrer ....................................................5 
JOSEP RECORT, carrer .......................................................4 
JOSEP TARRADELLAS, plaça .............................................5 
JUAN DE PADILLA, carrer ....................................................2 
 
 
L-LL  
LASARTE, carrer ..................................................................5 
LEPANTO, carrer ..................................................................5 
LÍNIA ELÈCTRICA, avinguda ................................................4 
LLEÓ FONTOVA, carrer .......................................................5 
LLEÓ XIII, carrer ...................................................................4 núms. 53 i 60 
 .............................................................................................5 resta 
LLIBERTAT, plaça ................................................................2 
LLINARS, carrer....................................................................4 
LLOBREGAT, carrer .............................................................4 
LLUÍS COMPANYS, plaça ....................................................5 
LLUÍS MUNTADAS, carrer ....................................................2 
LLUNETES, carrer ................................................................5 
 
 
M       
MÀLAGA, carrer....................................................................6 
MÀLAGA, passatge...............................................................6 
MANUEL MARINÉ, carrer .....................................................5 
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, carrer ..........................4 
MARESME, avinguda ...........................................................4 núm. 53 
 .............................................................................................2 resta 
MARFULL, carrer ..................................................................5 
MARIA AURÈLIA CAPMANY, carrer .....................................1 del 10 al 22 
MARIÀ BENLLIURE, carrer ...................................................4 del 2 al 28 
 .............................................................................................4 de l'1 al 17 
 .............................................................................................5 del 30 al final 
 .............................................................................................5 del 19 al final 
MARIÀ FORTUNY, carrer (Entre c/Segria i c/D.Almeda) .......2 del 1 al 13  
 .............................................................................................2 del 2 al 48  
(Entre Av. Pablo Picasso i Av. Porta Diagonal) ......................4 del 33 al 55 
(Entre c/Dolors Almeda i Av. Pablo Picasso) .........................6 del 15 al 31 
 .............................................................................................6 del 50 al 70 
MARIA ROSA, carrer ............................................................5 
MARIÀ THOMAS, carrer .......................................................5 
MARINA, carrer.....................................................................2 
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CARRER CATEGORIA 
MARQUÈS DE CORNELLÀ, carrer .......................................5 
MARSANS, plaça ..................................................................3 
MARTINET,carrer .................................................................6 
MARY SANTPERE, plaça .....................................................1 
MATEU OLIVA, passatge ......................................................5 
MERCAT CENTRE ...............................................................6 
MERCAT MARSANS ............................................................5 
MERCAT SANT ILDEFONS ..................................................5 
MERCÈ RODOREDA, carrer ................................................1 
MERCURI, carrer ..................................................................1 
MIG, carretera .......................................................................2 
MIGUEL DE CERVANTES, passatge ....................................6 
MIGUEL DE CERVANTES, carrer .........................................6 
MIGUEL HERNÁNDEZ, plaça ...............................................6 
MIQUEL DE RONCALI, carrer...............................................5 
MIRANDA, carrer ..................................................................3 
MIRANDA, passatge .............................................................5 
MONTSERRAT ROIG, carrer ................................................2 
MONTSIÀ, carrer ..................................................................2 
MOSSÈN ANDREU, carrer ...................................................3 
MOSSÈN ANDREU, posterior ...............................................3 del 2 al 44 
 .............................................................................................6 del 46 al 54 
 .............................................................................................5 del 56 al 62  
MOSSÈN JACINT VERDAGUER, carrer ...............................4 
MOSSÈN JAUME RAFANELL, carrer ...................................5 
MOSSÈN JAUME SOLER, carrer..........................................3 
MOSSÈN JOAQUIN PALET, carrer .......................................4 
MÚRCIA, carrer ....................................................................6 
MURILLO, carrer ...................................................................5 
 
 
N   
NARCÍS MONTURIOL, carrer ...............................................5 
NOGUERA, carrer ................................................................5 
 
O   
OLIVERAR, carrer ................................................................2 
ORIOLES, carrer ...................................................................3 
OSONA, carrer......................................................................5 
 
P       
PABLO PICASSO, avinguda .................................................3 del 6 al 52 
 .............................................................................................4 senars 
 .............................................................................................5 del 2 al 4 
PALLARS, plaça ...................................................................6 
PALMA DE MALLORCA, carrer ............................................5 
PARC, avinguda ...................................................................3 
PARC CAN MERCADER, avinguda ......................................6 
PARE LLEONARD, passatge ................................................5 
PARE LLEONARD, plaça ......................................................5 
PADRE MARCHENA, carrer .................................................4 
PAU, passatge de la .............................................................5 
PAU, plaça de la ...................................................................2 
PAU CASALS, plaça .............................................................6 
PAU RIERA, carrer ...............................................................5 
PAïSOS CATALANS, plaça ...................................................6 
PENEDÈS, carrer .................................................................5 
PIUS XII, carrer .....................................................................5 
PLÀSMICA, passatge ...........................................................2 
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CARRER CATEGORIA 
POMPEU  FABRA, carrer .....................................................2 
PONENT, carrer....................................................................5 
PORTA DIAGONAL, avinguda ..............................................3 del 4 al 10 
 .............................................................................................2 del 12 al 28 
 .............................................................................................3 del 30 al 40 
PRAT, carretera ....................................................................1 senars 
 .............................................................................................5 parells 
PRAT DE LA RIBA, plaça .....................................................5 
PRIMER DE MAIG, carrer .....................................................6 
PRINCIPAT D'ANDORRA, carrer ..........................................6 
PRIORAT, carrer ...................................................................6 de l'1 al 7 
 .............................................................................................2 resta 
PROGRÉS, carrer .................................................................1 
PUIGCERDÀ, plaça ..............................................................2 
 
Q     
QUATRE CAMINS, plaça ......................................................4 
QUINTANA I MILLARS, carrer ..............................................3 
QUITLLET, camí ...................................................................3 
 
 
R     
RAMÓN SALA, carrer ...........................................................5 
RAMÓN Y CAJAL, carrer ......................................................5 
RAMONEDA, carrer ..............................................................4 
REPÚBLICA ARGENTINA, avinguda ....................................3 
REUS, plaça .........................................................................5 
REVOLT NEGRE, carrer .......................................................1 
RIBAGORÇA, carrer .............................................................5 
RIBERA D’EBRE, carrer .......................................................5 
RIERETA, carrer ...................................................................5 
RÍOS ROSAS, carrer ............................................................2 
RIPOLLÈS, carrer .................................................................2 parells 
 .............................................................................................5 senars 
RIUS I TAULET, carrer..........................................................2 senars 
 .............................................................................................3 parells 
RIVELLES, passatge ............................................................6 
ROSA, carrer ........................................................................5 
ROSERS, passatge ..............................................................3 
ROSSELLÓ, carrer ...............................................................2 
RUBIO I ORS, carrer .............................................................3 
RUGBY, carrer ......................................................................6 
 
S   
SABINA MITJAVILA, carrer ...................................................1 
SALAMANCA, passatge ........................................................5 
SALVADOR ALLENDE, avinguda .........................................4 
SALVADOR ALLENDE, posterior ..........................................4 del 1 al 31 
 .............................................................................................5 del 33 al 39 
SALVADOR DALí, carrer ......................................................2 del 15 al 19 
 .............................................................................................4 resta 
SALVADOR RUEDA, carrer ..................................................6 
SANT BERNAT DE MENTHON, carrer .................................5 
SANT BOI, carretera .............................................................4 
SANT FERRAN, avinguda.....................................................5 del 15 al 21 
 .............................................................................................2 resta 
SANT ILDEFONS, avinguda .................................................3 
SANT ILDEFONS, plaça .......................................................5 
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CARRER CATEGORIA 
SANT ILDEFONS, posterior ..................................................3 de l’1 al 5 
 .............................................................................................6 del 7 al 13 
 .............................................................................................4 del 15 al 23 
SANT ISIDRE, carrer ............................................................5 del 2 al 10 
 .............................................................................................5 de l'1 al 3 
 .............................................................................................6 resta 
SANT JERONI, carrer ...........................................................4 
SANT JOAN DESPÍ, carretera ..............................................1 del 2 al 76 
 .............................................................................................4 del 78 al final 
 .............................................................................................4 senars 
SANT LLUÍS, carrer ..............................................................4 
SANT LLUÍS, passatge .........................................................4 
SANT VICENÇ FERRER, carrer ...........................................2 del 2 al 54  
 .............................................................................................2 de l'1 al 49 
 .............................................................................................4 núm. 75 
 .............................................................................................5 resta 
SARDANA, plaça ..................................................................6 
SEGARRA, carrer .................................................................5 
SEGRIÀ, carrer .....................................................................2 
SELVA, passatge ..................................................................6 
SEVILLA, carrer ....................................................................6 del 2 al 24 
 .............................................................................................2 resta 
SILICI, carrer ........................................................................1 
SOL, plaça ............................................................................5 
SOLANES, rambla ................................................................2 
SOLER I CORTADA, carrer ..................................................5 
SOLSONÈS, passatge ..........................................................5 
SORRAL DEL RIU, carrer .....................................................6 
 
 
T   
TAM-TAM, plaça ...................................................................6 
TARRAGONÈS, carrer ..........................................................6 
TÀRREGA, plaça ..................................................................5 
TEODOR LACALLE, carrer ...................................................4 
TEODOR LLORENTE, carrer ................................................6 
TERRA ALTA, carrer .............................................................6 
TIRSO DE MOLINA, carrer ...................................................6 del 52 al 56 
 .............................................................................................6 del 51 al 65 
 .............................................................................................2 del 2 al 46  
 .............................................................................................2 de l'1 al 49 
TORRAS I BAGES, carrer .....................................................5 
TRANSFORMADOR, passatge .............................................6 
TRAVESSERA, carrer ...........................................................5 
TREBALL, carrer ...................................................................2 
 
U    
URBANITZACIÓ PALOU, carrer ...........................................6 
URGELL, carrer ....................................................................5 
 
 
V   
VALL D'ARAN, carrer (Entre Av.Sant Ferrant i D.Almeda) .....2 del 1 al 23 
 .............................................................................................2 del 2 al 6 
 .............................................................................................4 del 25 al 47 
 .............................................................................................4 del 8 al 20 
VALLÈS, carrer .....................................................................2 
VEGUERIA, carrer ................................................................2 
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CARRER CATEGORIA 
VEGUERIA, passatge ...........................................................2 
VELÁZQUEZ, carrer .............................................................5 
VERGE DE MONTSERRAT, carrer .......................................5 
VERGE DEL COLOM, carrer ................................................6 
VERGE DEL PILAR, carrer ...................................................4 
VERGE DEL PILAR, plaça ....................................................4 
VIC, plaça .............................................................................5 
VICENÇ LLIVINA, carrer .......................................................6 
VICTOR PRADERA, carrer ...................................................2 
VIL-LA JÚLIA, passatge ........................................................6 
VILLAMIL, passatge ..............................................................6 
VISTALEGRE, carrer ............................................................4 
 
 
X   
XIPRER, carrer  


