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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

La present Ordenança general es dicta a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 11, 12.2 i 15.3 de la
Llei reguladora de les hisendes locals, modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i conté normes comunes, tant substantives com de
procediment, que es consideraran part integrant de les ordenances fiscals i reglaments que es puguin
dictar relatius a la gestió, la recaptació i la inspecció dels ingressos de dret públic municipals.

CAPÍTOL II. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 2

La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de dret públic la titularitat dels quals
correspon a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms.

Pel que fa a la recaptació, per estar delegada a l’Organisme de Gestió Tributària, regiran també les
normes que regulen aquest ens.

CAPITOL III. NORMES DE GESTIÓ

TÍTOL I. TRIBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC

Article 3. Impostos de venciment periòdic

En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques, i sobre vehicles de
tracció mecànica s’estarà subjecte a les disposicions de les ordenances específiques.

Article 4. 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 en l’ordenança fiscal municipal corresponent i també
altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute tribu-
tari coneguts per l’Administració.

En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a diferents exercicis,
l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, excepte en el supòsit d’inici de l’activitat.



Article 5. Calendari fiscal

El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Article 6. Exposició pública de padrons

1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de l’inici dels respectius
períodes de cobrament.

2. Les modificacions dels deutes tributaris i dels altres elements tributaris originades per l’aplicació de
modificacions introduïdes en la llei i en les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o resultants de
les declaracions de variació reglamentàries que hagi de presentar el subjecte passiu, seran notifica-
des col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 124.3 de la Llei general tributària.

3. 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’ingrés en període voluntari.

4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.

TÍTOL II. TRIBUTS DE VENCIMENT NO PERIÒDIC

Article 7. Pràctica de liquidacions

En els termes regulats en les ordenances fiscals i mitjançant l’aplicació dels respectius tipus impositius, es
practicaran liquidacions d’ingrés directe quan, no havent-se establert o no havent-se realitzat autoliqui-
dació, l’Ajuntament tingui coneixement de l’existència del fet imposable respecte als tributs següents:

• Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

• Contribucions especials.

• Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.

• Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial de domini públic.

Es podran dictar liquidacions provisionals d’ofici quan els elements de prova que es troben a l’Ajun-
tament posin de manifest la realització del fet imposable o l’existència d’elements tributaris diferents
als declarats.

Article 8. Presentació de declaracions

1. L’Ajuntament establirà els circuits per conèixer l’existència de fets imposables que originen l’acre-
ditació dels tributs municipals.

2. Els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions previstes legalment. Constitueix
una infracció simple l’incompliment d’aquesta obligació.
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3. Quan les declaracions presentades fora de termini, de forma incorrecta o incompleta siguin docu-
ments necessaris per a la pràctica de liquidacions de tributs que no s’exigeixen per autoliquidació,
l’incompliment de declarar constitueix infracció greu.

4. Si l’Ajuntament verifiqués l’incompliment de les obligacions relacionades en els punts anteriors,
podrà imposar una sanció, d’acord amb les disposicions d’aquesta Ordenança.

TÍTOL III. NOTIFICACIONS

Article 9. Notificacions de les liquidacions d’ingrés directe

(a) En els supòsits de liquidacions de taxes per prestacions de serveis o per autorització per a utilitzar
privativament o aprofitar espacialment el domini públic, sempre que sigui possible es notificarà per-
sonalment a qui presenti la sol·licitud.

(b) Per a notificar altres liquidacions d’ingrés directe diferents a les previstes en l’apartat anterior s’ex-
pedirà un document de notificació que contindrà els requisits reglamentaris.

(c) La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així
com de la seva data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.

(d) La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei 30/92 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei general tributària.

(e) Respecte a les notificacions de les liquidacions d’ingrés directe, de resultar infructuosos dos intents d’entrega per-
sonal es deixarà, sempre que el mitjà de repartiment ho permeti, avís a la bústia de l’immoble assenyalat com a
domicili, en què es donarà coneixement a l’interessat de l’acte corresponent, i se citarà l’interessat o el seu repre-
sentant, amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per
una sola vegada per cadascun dels interessats, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). En la publicació constarà
la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment
que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació i lloc i termini de compareixença per a ser notificat. En tot
cas la compareixença es produirà en el termini de deu dies, a comptar des del dia següent al de la publicació de
l’anunci en el BOP. Quan, transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produï-
da a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.

TÍTOL IV. CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS

Article 10. Sol·licitud

Correspon al conseller delegat de Serveis Centrals, per delegació de l’alcalde, la concessió de
beneficis fiscals.

Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 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 la meritació del tri-
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but amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. En tot cas, el benefici fiscal s’aplicarà
a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa en el moment de la concessió.

L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini
de sis mesos comptats des de la data de la sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la
sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.

CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Article 11. Recursos administratius

Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, podrà interposar-se
recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama. 

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.

Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el ter-
mini de dos mesos des de la resolució expressa o en el termini de sis mesos comptats des del dia
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.

CAPÍTOL V. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

Article 12. Suspensió per interposició de recursos

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.

Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit de desestimació,
es notificarà a l’interessat, concedint-li termini per pagar en període voluntari en els termes següents:

• Si la resolució es notifica la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins al dia 5 del
mes següent o l’immediat hàbil posterior.

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

Quan de la resolució del recurs es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute resultant
podrà ser abonat en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.

Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans de
recaptació no iniciaran, o en el seu cas no reprendran, les actuacions del procediment de constrenyiment
mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i l'e-
ficàcia de la caució aportada es mantinguin 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 paga-
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ment del deute, es mantindrà la paralització del procediment, sempre que conservi la seva vigència i eficà-
cia la garantia aportada per via administrativa. El procediment es reprendrà o suspendrà depenent de la
decisió que adopti l’òrgan judicial.

CAPÍTOL VI. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

Article 13

1. Els subjectes passius o responsables i llurs hereus o causahavents tindran dret a la devolució dels
ingressos que haguessin efectuat al Tresor, indegudament, en ocasió del pagament dels deutes tribu-
taris, d'acord amb el procediment regulat en el Decret 1163/90, de 21 de setembre.

2. Formarà part de la quantitat a retornar:

• El recàrrec, les costes i els interessos satisfets durant el procediment, quan l'ingrés indegut s'hagi
efectuat per via d'apressament.

• L'interès legal aplicat a les quantitats indegudament ingressades, pel temps transcorregut des de la
data del seu ingrés en el Tresor fins a la seva proposta de pagament.

El tipus d'interès aplicable serà:

(a) Ingressos realitzats abans del dia 19 de març de 1998:

- des del dia de l'ingrés fins al 18 de març de 1998, el tipus d’interès legal vigent el dia de l'ingrés;

- des del dia 19 de març de 1998 fins a la data de la proposta de pagament, el de demora, que
preveu l’article 58.2 de la Llei general tributària.

(b) Ingressos realitzats després del dia 19 de març de 1998:

- des del dia de l'ingrés fins a la data de la proposta de pagament, el tipus d’interès de demora
vigent al llarg del període, aplicat fent la periodificació per cada any o fracció si s’hagués modificat.

3. 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 aqueixa quantia.

CAPÍTOL VII.GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS

TÍTOL I. PREUS PÚBLICS

Article 14

L’Ajuntament o els seus organismes autònoms liquidaran els preus públics d’acord amb els conceptes
i les tarifes dels annexos d’aquesta Ordenança.
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Estan obligats al pagament dels preus públics les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de
la prestació de serveis o de la realització d’activitats regulades en els annexos.

L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment que es presta el servei o es realitza qual-
sevol activitat regulada com a acreditativa d’un preu públic.

L’Ajuntament realitzarà liquidació del preu públic. En cas que l’activitat o el servei no s’hagi
començat a prestar, l’interessat podrà sol·licitar la devolució del preu públic ingressat. 

TÍTOL II. MULTES

Article 15. Denúncies

L’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) notificarà les denúncies d’acord amb el que
preceptua la legislació estatal.

Notificada la denúncia, el titular del vehicle haurà de comunicar a l’ORGT si era o no el conductor
del vehicle i en tot cas la identitat de l’infractor, en el termini de quinze dies. 

Article 16. Al·legacions

Els denunciats podran formular al·legacions davant de l’Ajuntament en el termini de quinze dies
comptats a partir del següent a la notificació de la denúncia.

A la vista d’aquestes i dels informes dels denunciants quan siguin preceptius, l’òrgan instructor de l’A-
juntament elevarà proposta de resolució a aquell que tingui la potestat sancionadora.

Quan, a la vista de les al·legacions presentades, l’Ajuntament consideri que procedeix l’anul·lació o la
suspensió d’actuacions, ho comunicarà a l’ORGT a fi que no prossegueixi el procediment recaptador.

Quan no s’haguessin formulat al·legacions o haguessin estat desestimades, l’òrgan municipal com-
petent dictarà la resolució sancionadora que correspongui.

Article 17. Pagament de la multa

L’import de la sanció es podrà fer efectiu:

• Directament a l’agent denunciant.

• A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la Riera.

• Mitjançant un gir postal adreçat a la Tresoreria de l’Ajuntament, en què consti el número d’expe-
dient, la data d’infracció i la matrícula.

L’import de la sanció es reduirà en un 50% si realitzen el pagament dins dels vint dies naturals a partir de
la denúncia o si aquesta no hagués estat notificada en l’acte, des de la comunicació per part de l’ORGT.

Les sancions fermes en via administrativa s’hauran de fer efectives en el termini de quinze dies a par-
tir de la seva notificació.
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Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, la seva
exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec del 20 per
cent sobre l’import nominal de la multa i els interessos de demora.

Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptador de les multes, els
resoldran els òrgans competents de l’ORGT.

CAPÍTOL VIII. RECAPTACIÓ

TÍTOL I. GESTIÓ

Article 18. Òrgans de recaptació

La gestió recaptadora dels crèdits tributaris i qualsevol altre 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 corres-
pondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de competències i funcions sobre el que es
preveu en el Reglament orgànic i funcional d'aquest organisme.

La tramitació dels expedients de recaptació es farà segons el que preveu l'Ordenança general de l’ORGT.

TÍTOL II. SUCCESSORS

Article 19. Obligats al pagament

• Estan obligats al pagament com a deutors principals:

- els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts;

- els retenidors, i

- els infractors per les sancions pecuniàries.

• Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran obligats
al pagament els subjectes següents:

- els responsables solidaris,

- els adquirents d’explotacions i activitats econòmiques, i

- els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.

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

Article 20. Responsables solidaris i subsidiaris
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1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el perío-
de voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se’n podrà reclamar el
pagament als responsables solidaris.

2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

3. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33
de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participa-
cions, de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

• Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

• Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

• En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.

5. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, socie-
tats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzin les gestions necessàries per a
l’íntegre compliment de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a les esmentades situa-
cions i que siguin imputables als respectius subjectes passius.

Article 21. Successors en els deutes tributaris

1. Els deutes i les responsabilitats tributaris derivats de l’exercici d’explotacions i activitats econòmi-
ques de persones físiques, societats i entitats jurídiques, seran exigibles als qui els succeeixin per
qualsevol concepte en la respectiva titularitat, sense perjudici del que per a l’herència acceptada a
benefici d’inventari estableix el Codi Civil.

2. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular
actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per tributs dimanants de l’exercici de
l’explotació esmentada. En el cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant
restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econò-
mica.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que en respondran solidàriament i fins al límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els successors mortis causa dels obligats al pagament dels deutes enumerats en els punts anteriors
se subrogaran en la posició de l’obligat a qui succeeixin, i respondran de les obligacions tributàries
pendents dels seus causants amb les limitacions que resultin de la legislació civil per l’adquisició
d’herència. No obstant això, a la mort del subjecte infractor no es transmeten les sancions pecunià-
ries que li foren imposades.
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TÍTOL III. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT

Article 22. Norma general

1. Una vegada liquidat el deute tributari i notificades les condicions de pagament, aquest deute
podrà ser fraccionat o ajornat tant en període voluntari com executiu, prèvia petició dels obligats i
amb els requisits previstos en els articles següents.

2. La finalitat de la concessió d'ajornament o fraccionament en el pagament és la de facilitar aquest
quan la situació de tresoreria dels obligats, discrecionalment apreciada per l'Administració, els impe-
deix el seu compliment.

Article 23. Peticions

1. Els òrgans competents per concedir l'ajornament o fraccionament seran els següents:

– El Tresorer per a aquells deutes que no superin la quantitat de 1.500.000 pessetes (9.015,18
euros) i/o per un termini inferior a un any.

– El Conseller-delegat de Serveis Centrals, respecte a les sol·licituds que superin els límits esmentats
de quantia i/o termini.

– Periòdicament, els òrgans esmentats donaran compte a la Comissió Municipal Informativa de Ser-
veis Centrals de les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'ajornament o fraccionament.

En la recaptació que efectuï l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària en virtut de la delegació de recap-
tació realitzada per l’Ajuntament, serà aquest Organisme qui resoldrà les sol·licituds de fraccionament.

2. Les peticions d'ajornament o fraccionament es presentaran dintre dels terminis següents:

a) Deutes que es trobin en període voluntari de recaptació o de presentació de les corresponents
autoliquidacions o declaracions-liquidacions: dintre del termini fixat per l’ingrés en els apartats 2 i 3
de l’article 20 del Reglament general de recaptació.

b) Deutes en executiva, en qualsevol moment anterior a l'acord d'alienació dels béns embargats.

Article 24

En tot cas, quan s'atorgui l'ajornament o el fraccionament de pagament, s'acreditarà l'interès de
demora. S'exigirà la prestació de garantia, excepte en els supòsits previstos en l’article 61 de la Llei
general tributària i l'art. 34 de la Llei general pressupostària i allò que es disposa en l'article següent
d'aquesta Ordenança.

La garantia del pagament que podrà exigir l'òrgan competent per la concessió de l'ajornament o
fraccionament consistirà en la constitució d'aval bancari, com a norma general. Quan es justifiqui
que no és possible obtenir aquest aval solidari de l’entitat de crèdit, l’òrgan competent pot admetre
altres formes de garantia suficient, com la hipoteca o la penyora.

En aquells casos en què s'exigeixi garantia, aquesta s'haurà d'aportar dintre dels 30 dies següents al
de la notificació de la concessió, que estarà condicionada a la seva presentació en forma. Transco-
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rregut el termini sense la seva formalització, restarà sense efecte l'acord de concessió, havent-se d'e-
fectuar l'ingrés abans de la finalització del període voluntari, i si aquest ja ha transcorregut o el deu-
te ja es trobés en executiva, es continuarà el procediment de constrenyiment, previ advertiment efec-
tuat en el requeriment de garantia.

La garantia cobrirà l'import principal del deute, els interessos de demora, més un 25 % de la suma
d'ambdues quantitats, per temps indefinit o com a mínim per un termini que excedeixi almenys 6
mesos des del venciment dels terminis concedits.

Article 25. Criteris de concessió i denegació d'ajornaments o fraccionaments

1. S'ajornarà o fraccionarà el pagament dels deutes d'import superior a 25.000 pessetes (150,25
euros). Només excepcionalment es concediran per imports inferiors.

2. S'ajornaran o fraccionaran els deutes per un termini màxim de sis mesos, en un altre cas s'estarà
subjecte a allò que disposa l'apartat següent.

3. Es dispensa de garantia el pagament fraccionat o ajornat per termini inferior a sis mesos i/o per
quantia inferior a 250.000 pessetes (1.502,53 euros).

4. En els supòsits que, per causes imputables a l’Administració, es liquidin de cop rebuts correspo-
nents a més d’un exercici, el fraccionament es realitzarà de la següent manera:

El termini màxim serà de sis mesos. Els tres primers mesos seran sense interessos. Els altres tres seran
amb interessos.

5. En cas de diverses sol·licituds, dintre del període voluntari, s'acumularan a efectes d'aplicar els
punts anteriors.

6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou el principal (sense recà-
rrec). Els imports i períodes restaran per fraccions iguals.

7. No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells que tinguin deutes pendents de paga-
ment en executiva, llevat que siguin l'objecte de la sol·licitud d'ajornament o, excepcionalment, s'a-
cordi el contrari.

En tot cas, es requereix que en l'expedient consti l'informe del tresorer sobre l'esmentat extrem.

8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser modificats justificada-
ment per l'òrgan competent en la resolució del fraccionament o ajornament.

9. La justificació de la situació de tresoreria del sol·licitant haurà de ser acreditada a requeriment de
l’òrgan competent, i sempre que l'interessat no pugui complir els termes de les condicions generals
previstes en els apartats anteriors. En el primer cas la justificació documental haurà de presentar-se en
el període de prova que s'obrirà a l'efecte; i en el segon supòsit la documentació s'haurà de presen-
tar juntament amb la sol·licitud.

10. La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en qualsevol prova admesa
en dret, i en tot cas haurà d'aportar la següent documentació:

16
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS



Persones físiques:

– Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascuna dels cònjuges.

– En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de l'IRPF, es pre-
sentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, en el seu cas, del cònjuge.

– Còpia de l'última declaració de l'IVA, en el seu cas.

Persones jurídiques:

– Còpia de l'última declaració de l'Impost de Societats.

– Còpia de l'última declaració anual de l'IVA.

En l'expedient haurà de constar l'informe de Gestió Tributària sobre els conceptes pels quals tributa el
sol·licitant i membres de la unitat familiar, i el certificat del Padró d'habitants sobre les persones que
conviuen amb el sol·licitant, en el supòsit de persones físiques.

Article 26

En el cas de falta de pagament de deutes fraccionats o ajornats, se seguirà el procediment previst en
l'article 57 del Reglament general de recaptació.

TÍTOL IV. PRESCRIPCIÓ

Article 27

1. L'acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats prescriu als quatre anys comptats
des de la data en què finalitzi el termini de pagament voluntari.

2. La interrupció del termini de prescripció s'ajustarà a les normes contingudes en l'article 61 del
Reglament general de recaptació.

Títol V. Compensació

Article 28

1. Podran extingir-se totalment o parcialment per compensació els deutes tributaris procedents de
liquidacions practicades per l'Administració municipal.

2. Aquests deutes es podran compensar amb els crèdits reconeguts liquidats i notificats, originats
per:

a) Devolucions per ingressos indeguts de qualsevol tribut.

b) Altres crèdits que hagi de pagar l'Ajuntament al mateix subjecte passiu.

3. S'exclouen de la compensació:
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a) Els deutes tributaris que es recaptin mitjançant segell municipal.

b) Els deutes tributaris que haguessin estat objecte d'ajornament o de fraccionament.

c) Els crèdits que haguessin estat endossats.

4. La compensació es podrà efectuar d'ofici, a instància del subjecte passiu.

CAPÍTOL IX. INSPECCIÓ

TÍTOL I. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 29 - La inspecció dels tributs

1-“ El Servei d’Inspecció Tributària té encomanada la funció de comprovar i, si s’escau, investigar la
situació tributària dels subjectes passius o altres obligats tributaris pels impostos taxes i contribucions
especials i preus públics que integren el sistema tributari local”.

2. En l'exercici d'aquesta comanda, li correspon realitzar les funcions següents:

a) Investigar els fets imposables per descobrir els que l'Administració ignora i la seva atribució al sub-
jecte passiu o obligat tributari.

b) Comprovar les declaracions i les declaracions-liquidacions per determinar-ne la veracitat i 
l’a- plicació correcta de les normes, de manera que estableixi l'import dels deutes tributaris
corresponents.

c) Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-documents d'ingrés.

d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.

e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol benefici fiscal.

f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals i sobre l'abast de les
obligacions i drets que se'n derivin.

g) “Totes les altres actuacions que dimanin dels procediments particulars de comprovació de tributs,
contribucions especials i preus públics locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant
amb especial interès la correcte inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han 
de figurar”.

3. És d’aplicació el règim d’infraccions i sancions previst per la Llei general tributària i per les dispo-
sicions que la desenvolupen, especialment el Reial Decret 1.930/1998, d’11 de setembre, que
regula el règim sancionador tributari i introdueix les adequacions necessàries al Reial Decret
939/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament general de la inspecció dels tributs; així
com tota l’altra normativa que s’aprovi al respecte.
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Article 30 - Personal inspector 

1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l'article anterior, les realitzaran els
funcionaris del Servei d'Inspecció, sota la immediata supervisió de qui en tingui la direcció, que en
dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, amb la preceptiva autorització de l’alcalde.

2. No obstant això, es podran encomanar 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, en l’exercici de les seves funcions inspectores, seran considerats
agents de l’autoritat, als efectes de la responsabilitat administrativa i penal de qui ofereixi resistèn-
cia o cometi atemptat o desacatament contra ells, de fet o de paraula, en actes de servei o a raó
del mateix”.

4. Els funcionaris de la Inspecció hauran de guardar sigil rigorós i observar secret estricte respecte
dels assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot
cas, falta administrativa greu.

Article 31 - 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 la Llei general tributària, en la Llei
de drets i garanties dels contribuents, en el Reglament general de la inspecció dels tributs i en les
altres disposicions que siguin d'aplicació.

3. L'exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s'adequarà als corresponents plans d'actuacions
inspectores aprovats per l’alcalde.

Article 32 - Lloc i temps de les actuacions 

1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se:

a) En el 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) En el lloc on es realitzin totalment o parcial les activitats gravades.

c) On existeixi alguna prova, al menys parcial, del fet imposable.

d) A les oficines de l’Ajuntament.
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2. La Inspecció determinarà en cada cas el lloc on hagin de desenvolupar-se les seves actuacions,
cosa que es farà constar en la corresponent comunicació.

3. El temps de les actuacions es determinarà d'acord amb el que disposa al respecte el Reglament
general de la inspecció dels tributs.

4. Els obligats tributaris podran actuar per mitjà d'un representant, que ha d'acreditar aquesta condi-
ció. En aquest cas, s'entenen realitzades les actuacions corresponents amb el subjecte passiu o 

l'obligat tributari.

Article 33 - Iniciació i desenvolupament de les actuacions inspectores 

1. Les actuacions de la Inspecció es poden iniciar:

a) Per pròpia iniciativa de la Inspecció, atenint-se al pla previst a l'efecte.

b) Per ordre superior escrita i motivada del cap d’inspecció.

c) A petició de l'obligat tributari, d’acord amb el que preveu l’article 28 de la Llei de drets i garanties
dels contribuents.

2. Les actuacions de la Inspecció es podran iniciar mitjançant comunicació notificada a l’obligat tri-
butari o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació, i es desenvolupen amb l'abast, les facul-
tats i els efectes que estableix el Reglament general de la inspecció dels tributs.

3. 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 n’existeixi cap prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l'actuació
inspectora.

4. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, però es podran interrom-
pre justificadament quan concorrin les circumstàncies establertes en el Reglament general de la ins-
pecció de tributs.

5. Les actuacions es documentaran en diligències, comunicacions, informes i actes prèvies o definiti-
ves. Aquests documents tindran les funcions, les finalitats i els efectes que estableix el Reglament
general de la inspecció dels tributs, entenent-se, a aquests efectes, que les referències a l'inspector-
cap que s'hi fan ho són a l’alcalde.

6. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes, es donarà audiència a l’in-
teressat perquè pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació a la proposta que es vagi
a formular.

Article 34 - Sancions per infraccions simples

1. Es considera infracció simple l'incompliment de les obligacions o els deures tributaris exigits a
qualsevol persona, sigui o no subjecte passiu, per raó de la gestió dels tributs, quan no constitueixin
infraccions greus i no actuïn com a element de graduació de la sanció.
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2. Corresponen a les infraccions tipificades a l'article 78 de la Llei general tributària les sancions
següents:

Infracció tipificada a l'article 78.1.a) de la LGT

Manca de presentació de declaracions, o presentació de declaracions falses, incompletes o inexac-
tes, quan les dites declaracions no siguin necessàries perquè l'Ajuntament pugui practicar la liquida-
ció d'aquells tributs que no s'exigeixen per autoliquidació. Sanció mínima: 6,01 euros. (article 8.1
del RD 1930/1998, de l’11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari,
en endavant RRST)

Criteris de graduació

Augments mínims:

1. Si l'infractor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa dins el ter-
mini dels cinc anys anteriors a la comissió de la infracció objecte de l'expedient, per infracció tri-
butària simple de la mateixa naturalesa, la sanció mínima s'incrementarà, segons l'article 15.1 a)
del RRST, en:

- 225 euros, si es tracta de l’incompliment de la mateixa obligació.

- 135 euros, si es tracta d'un altre tipus, però de la mateixa naturalesa.

2. Pel retard en la presentació de les declaracions, la sanció mínima s'incrementarà, segons l'article
15.1.c) del RRST, en:

- 45 euros, si el retard no hagués excedit els tres mesos.

- 90 euros, si el retard fos de tres a sis mesos.

- 135 euros, si el retard fos superior a sis mesos.

Infracció tipificada a l'article 78.1.b) de la LGT.

Incompliment total o compliment extemporani dels deures de subministrar dades, informes o antece-
dents amb transcedència tributària per a la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals.

Sanció mínima: 6,01 euros (article 9.1. RRST) per cada dada omesa, falsejada o incompleta.

Criteris de graduació

Augments mínims:

1. Si l'infractor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa en els darrers
cinc anys per aquesta mateixa infracció, la sanció s'incrementarà en 24 euros. per cada dada ome-
sa, falsejada o incompleta (article 15.1.a) RRST).

En la petició d'informació a les entitats bancàries sobre comptes de dipòsit de les que siguin titulars
contribuents incursos en un procediment de constrenyiment, es considera "dada omesa" la identifica-
ció de cada un dels comptes que poguessin estar oberts en l’entitat a la qual es requereix informació.
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2. Pel retard en la presentació de les dades requerides, la sanció s'incrementarà, segons l'article
15.1.c) del RRST, en:

- 6,01 euros, si el retard és inferior a tres mesos.

- 12 euros, si el retard és de tres a sis mesos.

- 18 euros, si el retard és superior a sis mesos.

a) Infracció tipificada a l'article 78.1.f) de la LGT 

Resistència, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària, ja sigui en fase de ges-
tió, inspecció o recaptació.

A aquests efectes, s'entén que existeix reiteració en la desatenció de requeriments quan n’hi ha dos,
successius i d'idèntic contingut, que hagin estat desatesos.

1. En cas de desatenció reiterada dels requeriments formulats per l'Administració tributària municipal,
els criteris de graduació assenyalats en l'article 15.1.d) del RRST queden fixats de la manera
següent:

a) En requeriments efectuats en fase de gestió: 150 euros.

b) En requeriments efectuats en fase d'inspecció o recaptació: 300,50 euros.

2. Si l'infractor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa, en el termini
dels cinc anys anteriors a la comissió de la infracció objecte de l'expedient, per infracció tributària
simple de la mateixa naturalesa, la sanció prevista a l'apartat anterior s'incrementarà, segons l'article
15.1.a) del RRST, en:

- 135 euros per cada antecedent en el que concorrin les circumstàncies assenyalades, si es tracta de
procediments de gestió tributària.

- 1500 euros per cada antecedent al qual concorrin les circumstàncies assenyalades, si es tracta de
procediments d’inspecció o recaptació tributària.

Article 35 - Sancions per infraccions greus

1. Constitueixen infraccions greus, a l’àmbit tributari local, les següents conductes:

- Deixar d’ingressar dins els terminis reglamentaris assenyalats la totalitat o part dels deutes que s’exi-
geixen pel procediment d’autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació (article
61 LGT) o sigui d’aplicació allò previst a l’article 127 LGT.

- No presentar, presentar fora de termini amb requeriment previ de l’Administració, o de forma incom-
pleta o incorrecta, les declaracions o documents necessaris per tal que l’Administració Tributària
pugui liquidar aquells tributs que no s’exigeixen pel procediment d’autoliquidació.

- Gaudir o obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions.
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2. La sanció mínima per les infraccions tributàries greus assenyalades, segons l’article. 87.1 de la
LGT, és del 50 per 100 de les quantitats que s’hagin deixat d’ingressar, o de l’import dels beneficis
o devolucions indegudament obtinguts.

3. Per l’aplicació dels criteris de graduació recollits als articles 16 a 20 del RRST es fixen els
següents augments:

a) Quan el subjecte infractor ha estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa per
infracció tributària greu en tributs la gestió dels quals hagi estat atribuïda a l’Administració tributària
local, dins els cinc anys anteriors a la comissió de la infracció objecte de l’expedient, el percentatge
de sanció s’ha d’incrementar :

- en 10 punts, si la sanció es refereix al mateix tribut,

- en 5 punts, si la sanció es refereix a altres tributs.

Quan, per aplicació d’allò disposat a l’apartat anterior, correspon un increment de 5 punts, no s’a-
plicarà cap increment.

b) Quan els obligats tributaris, degudament notificats i apercebuts a l’efecte, no atenguin els requeri-
ments formulats per l’Administració tributària en el decurs d’actuacions de comprovació i investigació
per a regularitzar la seva situació tributària, en les quals es posi de manifest la comissió d’infraccions
greus, el percentatge de sanció s’incrementarà com a mínim en:

- Per negativa reiterada a aportar les dades, justificants i antecedents que li siguin requerits: 30 punts.

- Per incompareixença reiterada (dos requeriments consecutius): 20 punts.

- Quan la incompareixença reiterada obligui a efectuar la regularització sense la presència de l’obli-
gat tributari: 40 punts.

- Per altres supòsits de resistència, negativa o obstrucció: 10 punts.

c) Quan es facin servir mitjans fraudulents en la comissió de la infracció, o es cometi aquesta per
mitjà de persona interposada, el percentatge de la sanció s’incrementarà en 20 punts, d’acord amb
allò establert a l’article 82.1.c) de la LGT.

d) Quan, per manca de presentació de declaracions o per la presentació de declaracions incomple-
tes o inexactes, es derivi una disminució del deute tributari en aquells tributs que s’exigeixen pel pro-
cediment d’autoliquidació, per aplicació de l’article 20.3.B) del RRST, i si la dita disminució exce-
deix del 10, 25, 50 ó 75 per cent, el percentatge de la sanció s’incrementarà en 10, 15, 20 ó 25
punts, respectivament.

4. L’import total de la sanció no podrà excedir del 150 per cent de la quantia deixada d’ingressar,
segons determina l’article 16.3 del RRST.

5. Les sancions per infraccions tributàries greus es reduiran en un 30 per 100 quan el subjecte infrac-
tor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que es formuli. La conformitat ha
d'estendre's a la quota tributària, recàrrecs i interessos de demora, i ha de manifestar-se abans que
es dicti l’acte de liquidació corresponent.
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Article 36 - Liquidació d’interessos de demora

1. D’acord amb allò previst a l’article 87.2 LGT, s’exigiran interessos de demora pel temps transco-
rregut entre la finalització del termini voluntari de pagament i el dia en que es practiqui la liquidació
que regularitzi la situació tributària.

2. La Inspecció dels tributs inclou aquests interessos de demora en les propostes de liquidació con-
signades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiqui.

Article 37 – Procediment sancionador

La imposició de sancions tributàries es realitzarà mitjançant un expedient distint o independent de
l’instruït per a la comprovació i investigació de la situació tributària del subjecte infractor, en el qual
es donarà, en tot cas, audiència a l’interessat.

L’expedient s’iniciarà a proposta dels funcionaris que hagin portat a terme les actuacions de compro-
vació i investigació, amb autorització de l’inspector en cap i serà instruït pel funcionari designat ads-
crit a la unitat administrativa en què es tramita l’expedient.

L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’alcalde.

Contra l’acord d’imposició de les sancions hom podrà interposar recurs de reposició davant de l’Al-
caldia, previ al contenciós administratiu.

CAPÍTOL X. CATEGORIES DE CARRERS

Article 38

1. Les vies públiques es classifiquen en set categories a tots els efectes fiscals, que són les que figuren
com a Annex en la present ordenança.

2. Quan es tracti de locals que tinguin façana a dues o més vies públiques classificades en diferents
categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via on tingui l’accés principal.

3. Els parcs, els jardins i les deveses municipals tindran la mateixa categoria que aquella via pública
adjacent que sigui d'inferior categoria.

4. Els aprofitaments que es realitzin en terrenys de propietat municipal tributaran com si haguessin
estat efectuats a la via de categoria superior que comportin.

5. Les vies públiques que no estiguin encara classificades en l'annex de categories fiscals es consi-
deraran qualificades com d'última categoria, i romandran amb aquesta qualificació fins que el Ple
de la Corporació aprovi la categoria corresponent.

6. La indústria que es traslladi als polígons industrials s’acollirà a aquesta categoria fiscal menor
entre el lloc d’origen i el de destinació durant un període de 5 anys, sempre que es mantingui la
mateixa activitat (epígraf IAE), passant després d’aquest període a la categoria que li correspongui
per la zona d’ubicació definitiva. S’aplicarà aquesta categoria menor des de l’inici del trasllat a
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comptar des del dia de notificació, encara que la seva activitat estigui transitòriament i majoritària-
ment situada en la zona d’origen. 

DISPOSICIONS FINALS

Article 39

1. Aquesta Ordenança fiscal va entrar en vigor el dia 1 de gener de l’any 2000 i restarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o la derogació.

2. La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la dels articles 34 i 38, la de l’article 34 amb
efectes de l’1 d’abril de 2003.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 15.1 i 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regula-
dora de les hisendes locals i de conformitat amb el que preveuen l'article 28 i seg. d'aquesta, s'aplicaran con-
tribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, l'ampliació o la millora de serveis municipals.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l'obtenció pel subjecte passiu
d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres
públiques o de l'establiment o de l'ampliació de serveis públics de caràcter municipal per aquest
Municipi.

2. Les contribucions especials es fonamentaran en la mera realització de les obres o en l'establiment
o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del
fet que pels subjectes passius siguin utilitzades efectivament unes o altres.

Article 3

1. A l'efecte del que es disposa en l'apartat precedent, tindran la consideració d'obres i serveis muni-
cipals els següents:

a) Els que dins de l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi el Municipi per atendre les fina-
litats que li estiguin atribuïdes. S'exclouen les obres realitzades per aquest a títol de propietari dels
seus béns patrimonials.

b) Els que realitzi o estableixi el Municipi per haver-los estat atribuïts o delegats per altres entitats
públiques, així com aquells la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués assumit.

c) Els que es realitzin o estableixin per altres entitats públiques o pels concessionaris d'aquestes amb
aportacions econòmiques d'aquest Municipi. 

2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter
de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per:

d) Organismes autònoms municipals o societats mercantils el capital social dels quals tingués com a
únic titular aquest Municipi.

e) Concessionaris amb aportacions d'aquest Municipi.



f) Associacions de contribuents.

3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o amplia-
ció del servei per motiu dels quals haguessin estat establertes i exigides.

Article 4

El Municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials,
sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable establertes en l'article 2n de
la present Ordenança general:

g) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.

h) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de xarxes de
clavegueres i desguassos d'aigües residuals.

i) Per l'establiment i la substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució
d'energia elèctrica.

j) Per l'ampliació i les noves alineacions de carrers i places ja obertes i pavimentades, així com la
modificació de rasants.

k) Per la substitució de calçada, voreres, embornals i boques de reg de les vies públiques urbanes.

l) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.

m) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.

n) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per
al proveïment.

o) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.

p) Per la plantació d'arbres en carrers i places, així com per la construcció i l'ampliació de parcs i
jardins que siguin d'interès d'un determinat barri, zona o sector.

q) Pel desmunt, el terraplenament i la construcció de murs de contenció.

r) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament, de defensa de terrenys contra crescudes i
inundacions, així com la regulació i la desviació de cursos d'aigua.

s) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució
d'aigua, gas i electricitat i altres fluids, i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunica-
ció i informació.

t) Per la realització o l'establiment o l'ampliació de qualsevol altra obra o servei municipals.

28
ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS



CAPÍTOL III. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 5

1. No es reconeixeran en matèria de contribucions especials altres beneficis fiscals que els que vin-
guin establerts per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Aquells que en virtut d'allò que disposa l'article precedent es creguin amb dret a algun benefici fiscal, ho
faran constar davant el Municipi amb expressa menció del precepte en què considerin emparat el seu dret.

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que
haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les bonificacions no
podran ésser objecte de distribució entre els altres subjectes passius.

CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS

Article 6

1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les perso-
nes físiques i jurídiques així com les Entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària,
especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels ser-
veis municipals que originin l'obligació de contribuir.

2. Seran considerades persones especialment beneficiades:

u) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis que
afectin béns immobles, els propietaris d'aquests.

v) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a con-
seqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d'aquestes.

w) En les contribucions especials per l'establiment o l'ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a
més a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la
seva activitat en el terme d'aquest Municipi.

x) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministrado-
res que les hagin d'utilitzar.

Article 7

1. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 12 de la present 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 l'Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o dels negocis
afectats per les obres o serveis, en la data d'acabament d'aquestes o en la de l'inici de la seva prestació.

2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris faci-
litarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la
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Comunitat, a fi de procedir al gir de les quotes individuals. De no fer-se així, s'entendrà per acceptat
que es giri una única quota, de la distribució de la qual s'ocuparà la comunitat mateixa.

CAPÍTOL V. BASE IMPOSABLE

Article 8

1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del
cost que el Municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis.

2. L'esmentat cost estarà integrat pels següents conceptes:

y) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i programes tècnics.

z) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.

aa) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o els serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, o de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al Municipi, o el d'im-
mobles cedits en els termes establerts en l'article 77 de la Llei de patrimoni de l'Estat.

bb) Les indemnitzacions procedents per l'enderroc de construccions, destrucció de plantacions, obres
o instal·lacions, així com també les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que han de ser
destruïts o ocupats.

cc) L'interès del capital invertit en les obres o els serveis quan el Municipi hagués d'apel·lar al crèdit
per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en el cas de
fraccionament general d'aquestes mateixes contribucions.

3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos
major o menor que el previst, es prendrà aquell a l'efecte del càlcul de les quotes corresponents.

4. Quan es tracti d'obres o de serveis a què es refereix l'article 3r 1,c) de la present Ordenança, o
de les obres o serveis realitzats per 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 Adminis-
tracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per
100 a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5. A l'efecte de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat pel Municipi la quantia resul-
tant 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. S’exceptua el cas en què la persona o
entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de subjecte passiu, cas en el qual es proce-
dirà de conformitat amb l'indicat en l'apartat 2 de l'article 10 de la present Ordenança general.

Article 9

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 per cent a què es refereix l'article anterior.
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CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 10

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en
compte la classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a les següents regles:

dd) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els
metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el volum edificable d'aquests i el valor
cadastral a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

ee) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, podran ésser distribuïdes
entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest Municipi, proporcional-
ment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a
cada subjecte passiu fos superior al 5 per 100 de l'import de les primes recaptades per aquest, l'ex-
cés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.

ff) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.m) de la present Ordenança, l'import total de 
la contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin d'utilitzar-les en raó 
a l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la total secció d'aquestes, encara que no s'utilitzin
immediatament.

2. En el cas que s'atorgués, per a la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis
municipals, una subvenció o auxili econòmic a qui tingués la condició de subjecte passiu de les con-
tribucions especials que s'exaccionessin per tal raó, l'import d'aquesta subvenció o auxili es desti-
narà, primerament, a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. L'excés, si n'hi hagués,
s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota dels restants subjectes passius.

Article 11

1. En tota classe d'obres quan a la diferència de cost per unitat en els diversos trajectes, trams o sec-
cions de l'obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau d'utilitat o benefici per als
interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt a l'efecte del reparti-
ment, i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s'atendrà solament al
cost especial del tram o secció que immediatament afecti cada contribuent.

2. 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 solament les
edificades en coincidència amb l'alineació exterior de la façana d'illa, sinó també les construïdes en
blocs aïllats qualsevol que sigui la seva situació respecte a la via pública que delimiti aquella illa de
cases i sigui objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà, en tals casos,
per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada,
patis oberts, zones de jardí o espais lliures.

3. Quan la unió de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en corba, es consi-
deraran a l'efecte de l'amidament 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.
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CAPÍTOL VII. ACREDITACIÓ

Article 12

1. Les contribucions especials s'acreditaran en el moment que les obres s'hagin executat o el servei
hagi començat a prestar-se. Si les obres són fraccionades, l'acreditació es produirà per cadascun
dels subjectes passius des que s'hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l'obra.

2. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret d'im-
posició i ordenació, el Municipi podrà exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials
en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova
anualitat sense que hagin estat executades les obres per les quals es va exigir la corresponent bestreta.

3. El moment de l'acreditació de les contribucions especials es tindrà en compte a l'efecte de determinar
la persona obligada al pagament de conformitat amb el que disposa l'article 6è de la present Orde-
nança, encara que en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referèn-
cia a la data de la seva aprovació i que el mateix hagués anticipat el pagament de quotes, de conformi-
tat amb el que es disposa en l'apartat 2 del present article. Quan la persona que figuri com a subjecte
passiu en l'acord concret d'ordenació, havent estat notificada, transmeti els drets sobre els béns o explo-
tacions que motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'esmentat acord i el del nai-
xement de l'acreditació, estarà obligada a donar compte a l'Administració municipal de la transmissió
efectuada, dins del termini d'un mes des de la data d'aquesta, i, si no ho fes, l'esmentada Administració
podrà dirigir l'acció pel cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'esmentat expedient.

4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es
procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les
liquidacions que procedeixin i compensant, com a lliurament a compte, els pagaments anticipats que
s'haguessin efectuat. Tal assenyalament definitiu serà realitzat pels òrgans competents del Municipi ajus-
tant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o el servei de què es tracti.

5. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de
subjectes passius en la data de l'acreditació del tribut, o bé si aquests pagaments excedissin de la
quota individual definitiva que els correspon, l'Ajuntament practicarà d'ofici la pertinent devolució.

CAPÍTOL VIII.GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 13

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials es realitzarà en la forma,
els terminis i les condicions que s'estableixen en la Llei general tributària i en les altres lleis de l'Estat
reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 14

1. Una vegada determinada la quota a satisfer, el Municipi podrà concedir, a sol·licitud del contribuent,
el fraccionament o ajornament d'aquesta per un termini màxim de cinc anys, havent-se de garantir el
pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades, mit-
jançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra garantia suficient a satisfacció de la Corporació.
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2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import
total de la quota tributària que li correspongui.

3. La falta de pagament donarà lloc a l'expedició de la providència de constrenyiment per la part
pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents, i la pèrdua del benefici de fraccionament
d'acord amb l'article 48 del Reglament general de recaptació.

4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament,
mitjançant l'ingrés de la quota o de la part d'aquesta pendent de pagament així com dels interessos
vençuts, així quedarà cancel·lada la garantia constituïda.

5. De conformitat amb les condicions socioeconòmiques de la zona en què s'executin les obres, la seva natu-
ralesa i quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individualitzades, el Munici-
pi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perju-
dici que ells mateixos puguin en qualsevol moment anticipar els pagaments que considerin oportuns.

CAPÍTOL IX. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ

Article 15

1. L'exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció, per part del Municipi, de
l'acord d'imposició en cada cas concret.

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de
pagar-se mitjançant contribucions especials, no podrà executar-se fins que no s'hagi aprovat l'orde-
nació concreta d'aquestes.

3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà la determi-
nació del cost previ de les obres i els serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels cri-
teris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en les altres
qüestions a la present Ordenança de contribucions especials.

4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a
satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest i el seu domicili fossin
coneguts; en cas contrari, la notificació es farà a través d'edictes. Els interessats podran formular recurs de
reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el per-
centatge del cost que hauran de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

Article 16

1. Quan aquest Municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització d'obres o establiment o
ampliació de serveis, i sempre que s'imposin contribucions especials, s’observaran les següents regles:

gg) Cada entitat conservarà les seves competències respectives pel que fa als acords d'imposició i
ordenació concrets.

hh) Si alguna de les entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb la col·laboració
econòmica de l'altra, correspondria a la primera la gestió i recaptació de la contribució especial,
sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
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2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una de les esmentades entitats, quedaria
sense efecte la unitat d'actuació, adoptant separadament cadascuna d'elles les decisions que procedissin.

CAPÍTOL X. COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Article 17

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en associació administrativa de
contribuents i promoure la realització d'obres, o l'establiment o l'ampliació de serveis, per part del
Municipi, comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a aquest Municipi quan la
situació financera d'aquest no li permetés sufragar l'esmentada realització, a més a més de la que els
correspongui segons la naturalesa de l'obra o del servei.

2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o amplia-
ció de servei promoguts pel Municipi podran constituir-se en associacions administratives de contri-
buents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

Article 18

Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article ante-
rior l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin,
almenys, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.

CAPÍTOL XI. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 19

1. En tot allò relatiu a infraccions tributàries i a la seva qualificació, així com a les sancions que a
aquestes corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes en la Llei general tributària.

2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.

DISPOSICIONS FINALS

Article 20

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança i que no la contradigui s'aplicarà l'Ordenança fiscal general.

Article 21

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

2. Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les que figuren, amb redactat defi-
nitiu, en l'article 14è 3, amb efectes a partir del 1r de gener de 1992.



CAPÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS

Article 1

Aquesta ordenança conté les normes aplicables a tots els preus públics establerts per l’Ajuntament o
els que en un futur estableixi, i, per tant, regula l’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels
preus públics que es regeixen pel capítol VI del títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, per
normes concordants sobre hisendes locals i supletivament per l’ordenança fiscal general i la Llei
8/1989, de 15 d’abril.

Article 2

Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la competència de l’Entitat local sempre que no concorri cap de les
circumstàncies especificades en la lletra b) de l’article 20.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

CAPÍTOL II. SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3

Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o les activitats pels
quals hagin de satisfer aquests.

TÍTOL 1. NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ

Article 4

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de l’activitat. 

CAPÍTOL III. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC

Article 5

L’establiment i la modificació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves facul-
tats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 26.2.b) de la Llei
7/1985, del 2 d’abril. 

L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts per l’A-
juntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no
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cobreixin el cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, amb relació
als consorcis si no hi ha una indicació diferent 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.

Article 6

L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, com a
mínim, el cost del servei prestat o l’activitat practicada.

Article 7

1. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament
podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. Si es tracta de
preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d’activitats, cal consignar en els pressupostos
municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si existeix.

2. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica; a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i apro-
fitament (com la quantia o la intensitat de la utilització, l’època o el moment en què es produeix,
etc.), es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.

3. En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic corresponent.

CAPÍTOL IV. GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS

Article 8

L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del preu públic.

Quan, per causes que no són imputables a l’obligat, el pagament del preu, el servei públic, o l’acti-
vitat administrativa no es presti o no es practiqui, es retornarà d’ofici l’import del preu públic.

Article 9

1. El pagament del preu s’haurà d’acreditar amb el lliurament del resultat de l’activitat o serveis
sol·licitats o l’autorització corresponent, llevat que es disposi el contrari.

2. Tanmateix s’haurà d’acreditar el pagament del preu per l’assistència dels cursos de formació que
organitzi l’Ajuntament o els Patronats Municipals, amb els terminis i les condicions que regulin les nor-
mes de matriculació de cada cas.

3. L’Institut Municipal d’Educació podrà atorgar bonificacions als preus públics sobre l’assistència i
estada en les escoles bressol seguint els criteris establerts en les bases reguladores aprovades a l’e-
fecte o per acord del Consell Plenari. L’esmentada bonificació podrà dur-se a terme amb recursos
municipals propis o mitjançant l’aplicació d’ajuts de caràcter finalista, procedents de la Generalitat
de Catalunya.
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Article 10

L’Administració municipal pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho prohibeixin, la
prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d’exigir el pagament dels preus acreditats.

Article 11

1. Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’Administració municipal
pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d’interès
legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.

2. Des del dia següent a la conclusió del període voluntari de cobrança, l’Ajuntament podrà exigir
les quantitats que es deuen per la via de constrenyiment.

Article 12

1. En les liquidacions de preus públics practicades per la prestació de serveis procedirà repercutir
IVA quan aquests serveis tinguin mínima entitat, i d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.

2. Quan els preus es liquidin per la realització de funcions de naturalesa pública no es repercutirà
IVA, sempre que el servei es presti directament, en algunes de les formes previstes en l’article 85.3
de la Llei 7/1985.

DISPOSICIONS FINALS I VIGÈNCIA

Article 13

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1991 i serà vigent mentre no se
n’acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la de l’article 8, amb efectes a partir del primer
de gener de 2001.
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IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que té establert aquest Ajuntament
d'acord amb allò que preveuen els articles 15.1 i 60.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es regirà de conformitat amb el previst en els articles 105 al 111 de
la mateixa Llei, les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament i la present Ordenança.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturale-
sa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol
títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els
esmentats béns.

2. 2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic mortis causa.

b) Declaració formal d'hereus amb intestato.

c) Negoci jurídic inter vivos, sigui de caràcter onerós o gratuït.

d) Alienació en subhasta pública.

e) Expropiació forçosa.

Article 3

1. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible d'urbanització,
l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment que s'aprovi un programa d'ac-
tuació urbanística; els terrenys que disposin de vies pavimentades o vorada a les voreres i que comptin,
a més a més, amb servei de clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica
i enllumenat públic; i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

Article 4

1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tin-
guin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència hi
està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la considera-



ció d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles, amb independència que esti-
guin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell. Als efectes d’aquest
impost, estarà també subjecte al mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys inte-
grats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost
sobre Béns immobles

2. No s'acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades de les
operacions de fusió, escissió, aportació no dinerària de branques d'activitat i bescanvi de valors, defi-
nides en els articles 1r i 2n de la Llei 29/1991, de 16 de desembre, quan resulti aplicable a aquestes
el règim tributari establert en el títol I de la mateixa Llei.

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 derivada de
les operacions esmentades en l'anterior apartat.

3. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades
pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que es verifiquin a favor seu i en pagament d’e-
lles i transmissions que es realitzin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

4. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de
nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

CAPÍTOL III. EXEMPCIONS

TÍTOL I. EXEMPCIONS

Article 5

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels
següents actes:

a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt historicoar-
tístic o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan llurs propietaris o titulars de
drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació
en aquests immobles. 

Article 6

1. També estan exempts d'aquest impost així mateix els increments de valor corresponents quan la con-
dició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertany el Municipi, així com els seus res-
pectius organismes autònoms i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes
i de les dites entitats locals.
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b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integri l'esmentat Municipi
així com llurs respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.

c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals. 

TÍTOL II. BONIFICACIONS DE LA QUOTA

Article 7

1. Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost, les transmissions de terrenys i la trans-
missió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de
mort, a favor dels descendents i adoptats, cònjuges i els ascendents i adoptants en els següents supòsits:

a) Quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del causant i de les persones a favor de les
quals es produeix la transmissió i el valor de la finca suposa més d’un 80 % del capital relicte. 

Aquestes dues condicons s’han de donar conjuntament.

b) Quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del causant o de les persones a favor de les
quals es produeix la transmissió i els hereus no disposen de cap immoble a nom seu.

La finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes entre vius en el termini de tres anys des que es
va realitzar la transmissió per causa de mort.

En aquests casos l’Ajuntament o l’interessat realitzaran liquidació o autoliquidació provisional contem-
plant la bonificació. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes
entre vius, la liquidació esdevindrà definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes entre vius,
l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació hauran de sol·licitar-la aportant còpia del testa-
ment o de la declaració d’hereus, i de l’escriptura d’acceptació d’herència.

2 – Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost les transmissions de terrenys i la trans-
missió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de
mort, a favor de les parelles de fet del causant.

Les persones que vulguin sol·licitar la bonificació hauran d’aportar, a més de la còpia del testament o de
la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, còpia de l’escriptura acreditativa de la
situació de parella de fet o acta de notorietat, d’acord amb les disposicions de la Llei 10/1998, de 15
de juliol, d’unions estables de parelles.
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Hauran d’acreditar la convivència mínima de dos anys inmediatament anteriors a la transmissió i com-
plir els requisits que la finca transmesa sigui domicili habitual de la parella i que el valor de la finca
suposi com a mínim el 80 % del valor de la massa hereditària.

Article 8

En els supòsits d’operacions societàries s’estarà al que disposa la Llei 29/1991, de 16 de desembre,
d’adequació de determinats conceptes impositius a les directrius i reglament de la Comunitat Europea.

No s’acreditarà l’impost en les transmissions de terrenys produïdes amb ocasió de operacions de fusió,
escissió i aportació no dinerària de branques d’activitat. 

En les posteriors transmissions el termini impositiu es calcularà des de la data d’adquisició dels terrenys
per part de l’empresa originària.

CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS

Article 9

Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del
domini, a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el
dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del
domini, a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de
què es tracti.

c) En els supòsits a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article, tindran la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article
33 de la Llei general tributària que realitzi la transmissió del terreny o que constitueixi el dret real de què
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Article 10. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la
Llei general tributària respondran solidàriament, en proporció a les seves respectives participacions, de
les obligacions tributàries de les dites entitats.

3. En cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es trans-
metran als socis o partícips en el capital, que respondran d’ells solidàriament i fins al límit del valor de la
quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per
al compliment de les obligacions tributàries d’aquestes respondran subsidiàriament dels deutes següents:
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A) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

B) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

C) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.

CAPÍTOL V. BASE IMPOSABLE

Article 11

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa
urbana posat de manifest en el moment de l'acreditació i experimentat durant un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior s'aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l'acreditació el percentatge que correspongui en funció del nombre d'anys
durant els quals s'hagués generat l'esmentat increment.

3. El percentatge anteriorment esmentat serà el que resulti de multiplicar el nombre d'anys, expressat en
l'apartat 2 del present article, pel corresponent percentatge anyal, que serà:

a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3,4 %.

b) Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,2 %.

c) Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,9 %.

d) Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,8 %.

Article 12

Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor, es prendran solament els
anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitu-
ció o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitador del domini sobre el mateix terreny i la
producció del fet imposable d'aquest impost, sense que es tinguin en consideració les fraccions d'any.

En cap cas el període de generació podrà ésser inferior a un any.

Article 13

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor d'aquests en el
moment de l'acreditació d'aquest impost el que tinguin fixat en aquell moment a l'efecte de l'Impost
sobre Béns Immobles.

No obstant això, quan l’esmentat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi
les modificacions de planejament aprovats amb anterioritat, es liquidarà provisionalment aquest impost
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d’acord amb ell. En aquests casos, es realitzarà liquidació definitiva en què s’aplicarà el valor dels
terrenys obtingut d’acord amb el que s’assenyala en els apartats 2 i 3 de l’article 71 de la Llei regula-
dora de les hisendes locals, referit al moment de l’acreditació.

Quan el terreny sigui de naturalesa urbana però no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajun-
tament practicarà la liquidació quan es fixi el valor cadastral.

Article 14

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitadors del domini, sobre terrenys de naturalesa
urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article anterior que
representi, respecte a aquest, el valor dels referits drets calculat mitjançant les següents regles:

1. 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 duració d'aquest, sense que pugui excedir el 70 % de l'esmentat valor cadastral.

2. Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys, serà equi-
valent al 70 % del valor cadastral del terreny, minvant aquesta quantitat en un 1 % per cada any que
excedeixi de l'esmentada edat, fins al límit mínim del 10 % de l'expressat valor cadastral.

3. Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta 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.

4. Quan es transmeti un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres a), b) i c)
anteriors s'aplica ran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.

5. Quan es transmeti el dret d'una propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadas-
tral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat aquest últim segons les regles anteriors.

6. 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 tals drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits
temporals o vitalicis segons els casos.

7. En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors del domini diferents
dels enumerats en els apartats 1, 2, 3, 4 i 6 d'aquest article i en el següent, es considerarà com a valor
d'aquests a l'efecte d'aquest impost:

a) El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fos igual o més gran que el resultat de la capitalitza-
ció a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anyal.

b) Aquest últim, si aquell fos menor.

Article 15

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a
realitzar la construcció sota terra sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge
corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte, el que resulti d'establir la proporció
entre la superfície o el volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edi-
ficats una vegada construïdes aquelles.
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Article 16

En els supòsits d'expropiació forçosa el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just
que correspongui al valor del terreny, o sobre el valor cadastral assignat a dit terreny si aquest darrer
valor fos inferior al preu just.

Article 17. Base liquidable (SUPRESSIÓ)

La base liquidable s’obtindrà amb l’aplicació de la reducció del 45,31 % a la base imposable.

CAPÍTOL VI. DEUTE TRIBUTARI

Article 17 

La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus del 16.85 %.

CAPÍTOL VII.ACREDITACIÓ

Article 19

1. L'impost s'acredita:

a) Quan es transmeti 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 constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què
tingui lloc la constitució o 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 contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de docu-
ments privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un
funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions mortis causa, la de la mort del causant.

Article 20

1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativa per resolució ferma haver tingut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la cons-
titució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la
devolució en el termini de quatre 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 recíproques devolucions a què es
refereix l'article 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si
la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost,
no es tindrà dret a cap devolució.
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2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució
de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. S'estimarà com a mutu acord
l'avinença en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.

3. En els actes o contractes en els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord
amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l'impost fins que
aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria s'exigirà l'impost, amb reserva, quan la condició es
compleixi, de fer l'oportuna devolució, segons la regla de l'apartat 1 anterior.

CAPÍTOL VIII.GESTIÓ DE L'IMPOST

TÍTOL I. OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS 

Article 21

a) Els subjectes passius estaran obligats a presentar autoliquidació, excepte quan el terreny, encara que
sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost, no tingui fixat valor cadastral com
a bé urbà en aquell moment.

b) En cas que l’obligat tributari no conegui el valor cadastral del sòl en la data d’acreditament de l’Impost i l’Ad-
mintistració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte
passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.

c) Tant l’autoliquidació, com si escau la declaració, s’han de formalitzar segons el model que l’Ajunta-
ment ha determinat, on s’hi contendran els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar
o comprovar la liquidació corresponent.

d) Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins
i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la
referència cadastral.

e) A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els
contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per
practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.

f) Els òrgans gestors giraran, si escau, una liquidació complementària d’acord amb les dades consigna-
des en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els antecedents que hi hagi a l’Administració.

g) Aquesta autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data
en què es produeixi l’acreditament de l’impost.

• Quan es tracti d’actes entre vius el termini serà de trenta dies hàbils.

• Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu.

h) A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la realiltzació del fet
imposable en els mateixos terminis:
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• En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, sempre
que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet
el dret real de què es tracti.

• En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol onerós, l’adqui-
rent o la persona a favor de la qual es constitueixi el dret real de què es tracti.

i) Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada tri-
mestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i
en què s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet
imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a
remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes
o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

j) Els notaris estaran alliberats de complir el deure de subministrar informació, previst a l’apartat anterior,
quan hagin suscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, o amb l’ORGT, en execució del qual
resultin facultats per assistir, en la pràctica d’autoliquidacions, als subjectes passius quan hagin atorgat
un document públic en la Notaria.

TÍTOL II. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 22

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 dictades per al seu desenvolupament.

TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 23

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les san-
cions que per les mateixes infraccions corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei
general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIONS FINALS

Article 24

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança fis-
cal general.

Article 25

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no se n'a-
cordi la derogació o la modificació. L'article 8è.3 de la present ordenança va ser modificat per acord
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de data 23 de juny de 1992, i va entrar en vigor el dia 31 d'agost (BOP número 208, de 29 d'agost
de 1992).

3. La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la dels articles 17, 21, 22, 23 i 24 i amb efectes a
partir del primer de gener de 2002.
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

En compliment dels articles 15.2 i 61 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, s'exigirà l'Impost sobre Béns Immobles, d'acord amb allò que disposen els arti-
cles 61 a 78 de la mateixa Llei, les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament i la pre-
sent Ordenança.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per 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 als quals esti-
guin 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 que s’hi estableix determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que
s’hi preveuen.

3. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes regula-
dores del Cadastre immobiliari.

4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s’entendrà, a
efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu ter-
me municipal.

Article 3

No estan subjectes a aquest impost:

a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els bens de domini públic marítim-terrestre i
hidràulic, sempre i quan siguin d’aprofitament públic i gratuït.



b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:

• Els de domini públic afectes a ús públic

• Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, excepte
quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

• Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

1. Són subjectes passius a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques, així com les herèn-
cies jacents, comunitats de béns i altres Entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin
una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició que siguin:

a) Titulars d'una concessió administrativa sobre béns immobles gravats, o sobre els serveis públics a
què estiguin afectes.

b) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics situats al terme municipal.

c) Titulars d'un dret real d’usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics situats al terme municipal.

d) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin drets reals d’usdefruit o
de superfície, i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni estiguin afectes a la presta-
ció de serveis públics, la gestió dels quals es porti a terme en forma de concessió administrativa.

En el cas de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de característiques espe-
cials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el cànon més gran.

2. L’anterior serà d’aplicació sens perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega
tributària suportada conforme a les normes de dret comú. 

3. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en qui, no reunint la condició de
subjecte passiu d’aquest, faci ús, mitjançant contraprestació, de llurs béns patrimonials o demanials.

4. El substitut del contribuent podrà repercutir sobre la resta dels concessionaris la part de la quota
líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells.

Article 4. Responsables

1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels drets esmentats quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l’article 41 de la Llei
230/1963, de 28 de desembre, general tributària. 

2. Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives par-
ticipacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
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230/1963, de 28 de desembre, general tributària si figuren inscrits com a tals en el Cadastre
immobiliari. Si no figuren inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

CAPÍTOL IV. EXEMPCIONS

Article 5

1. Gaudiran d'exempció els béns següents:

a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals i estiguin
directament afectes a la seguretat ciutadana, i els serveis educatius i penitenciaris, així com els de
l’Estat afectes a la Defensa nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.

c) 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 previstos en els respectius acords de cooperació
subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució.

d) Els que siguin propietat de la Creu Roja.

e) Els immobles als quals 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.

f) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades,
de les quals el principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui
la pròpia o normal de l’ espècie de què es tracti.

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys que esti-
guin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de
les esmentades línies. En conseqüència, no estaran exempts els establiments d'hostaleria, d’especta-
cles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direc-
ció ni les instal·lacions fabrils.

h) Els de naturalesa urbana la quota líquida dels quals no superi els 6 euros.

i) Els de naturalesa rústica la quota líquida dels rebuts agrupats dels quals no superi els 6 euros.

1. Prèvia sol·licitud,estaran exempts:

j) Els centres docents privats acollits totalment o parcial al règim de concert educatiu, en tant que
mantinguin la seva condició, en quant a la superfície afectada per l’ensenyament concertat.

k) La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses d’ar-
bres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta
exempció tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent al que
es realitzi la sol·licitud.
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2. Les exempcions hauran d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'Impost i no s'admetrà analo-
gia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'abast d'aquestes exempcions.

3. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la
sol·licitud, i no pot tenir caràcter retroactiu.

CAPÍTOL V BONIFICACIONS I SUBVENCIONS

Article 6 Bonificacions

1. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, sempre i quan així
ho sol·licitin pels interessats abans de l’inici de les obres, 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 béns del seu immobilitzat. 

2. El termini de gaudi de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en
què s’inicien les obres fins el posterior a la finalització d’aquestes, sempre que durant aquest temps
es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i, sense que l'esmentat termini de gaudi pugui
excedir dels tres períodes impositius.

Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els requisits següents:

a) Acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, la qual es
farà mitjançant certificació del tècnic director de les obres, visat pel col·legi professional.

b) Acreditació conforme l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

c) Acreditació conforme l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual
es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat, o fotocòpia de l’últim balanç presen-
tat a l’Agència Estatal d’Administració tributària, a efectes de l’Impost sobre Societats.

3. Gaudiran d'una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns 

Immobles els habitatges de protecció oficial, i els que resultin equiparables a aquests conforme a la
normativa de la Generalitat de Catalunya durant un termini de tres anys comptats des de l'atorga-
ment de la qualificació definitiva. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, i podrà
efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de durada d’a-
quest i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.

4. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra els béns de naturalesa rústica de
les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, d’acord amb el que preveu la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

5. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin
les condicions següents:

S’estableix la bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica de famí-
lies nombroses.
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1. 1ª Categoria: de 3 a 6 fills (o dos si un és disminuït/da): 50 % 
2. 2ª Categoria: de 7 a 9 fills: 70 %
3. Categoria d’honor: 10 fills o més: 90 %

Els requisits per gaudir-ne són els següents:

• Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 25/1974,de 19 de juny, i
estar en possessió del títol corresponent vigent.

• El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.

• Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge/habitatges que constitueixin la residència habitual
del conjunt de la família.

• Requisits de renda:

La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents
als membres de la família nombrosa no pot excedir els 30.0000 euros. Aquesta quantitat s’ha d’in-
crementar en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent
exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de nombrosa.

FILLS LÍMIT IMPOSABLE
3 30.000

4 42.000

5 54.000

6 66.000

7 78.000

8 90.000

9 102.000

10 114.000

11 126.000

• Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual acompanya-
ran la documentació següent:

- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent.
- Certificat de convivència.
- Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
- La sol·licitud s’haurà de formular abans de l’inici del període impositiu que comença el dia 1 de
gener, per tant durant el mes de desembre de l’any anterior.

Article 7

L’Ajuntament subvencionarà en un 50 % de la quota de l’IBI aquells subjectes passius que obtinguin
la llicència municipal i que instal·lin en els seus habitatges energia solar o altres energies renovables.
No podran accedir a la subvenció aquells habitatges que estiguin fora d’ordenació urbana o situats
en zones no legalitzades.

55
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES



CAPÍTOL V BASE IMPOSABLE

Article 8

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles que es determinarà, notifi-
carà i serà susceptible d’impugnació, conforme a allò que disposen les normes reguladores del
cadastre immobiliari.

CAPÍTOL VI. BASE LIQUIDABLE

Article 9

Serà el resultat de practicar, en el seu cas, en la base imposable les reduccions que legalment s’estableixin.

La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i es
podrà recórrer davant del Tribunal Econòmic Administratiu Regional competent.

CAPÍTOL VII. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA

Article 10

El tipus de gravamen serà el 0,707 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0,765 %
quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base
liquidable el tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà del 1,23 % per immobles de característiques especials per tipologia autopistes.

Per immobles de característiques especials de tipologia portuària el tipus serà del 0,75 %.

Article 11. Recàrrec

S’estableix un recàrrec del 50 % de la quota líquida per a aquells immobles d’ús residencial que es
trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin les condicions que s’establiran regla-
mentàriament en desenvolupament d’allò que disposa l’article 73.4 de la Llei reguladora de les
hisendes locals en la redacció introduïda per la llei 51/2002, de 27 de desembre.

Aquest recàrrec es meritarà el dia 31 de desembre i serà liquidat per l’Ajuntament un cop constata-
da la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte administratiu pel qual aquesta es declari.

CAPÍTOL VIII.PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ DE L'IMPOST

Article 12

1. El període impositiu és l'any natural.
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2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.

3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant del Cadas-
tre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d’aquest impost immediatament posterior al moment
en què produeixin efectes cadastrals. 

L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de
determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la
prevista en les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

4. Quan l’Ajuntament tingui coneixement de la conclusió d’obres que originen una modificació del
valor cadastral respecte al que figura en padró, liquidarà l’IBI en la data que la Gerència Territorial li
notifiqui el nou valor cadastral.

5. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis acreditats i no prescrits,
entenent com a tals els compresos entre el següent a aquell en què van finalitzar les obres que han
originat la modificació de valor i el present exercici.

CAPÍTOL IX. NORMES DE GESTIÓ DE L'IMPOST

Article 13

Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per acollir-
s'hi hauran d’ésser presentades davant l'Administració municipal, davant la qual cal indicar, així
mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen una modificació del seu règim.

Article 14

1. Les alteracions que facin referència a immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin
transcendència a efectes d’aquest impost determinaran l’obligació dels subjectes passius de formalit-
zar les declaracions que portin a la seva inscripció en el Cadastre immobiliari, conforme a allò que
estableixin les seves normes reguladores.

2. Les declaracions d’alta es presentaran en el Cadastre o a l’Ajuntament acompanyades de la
documentació següent:

– Fotocòpia de l'últim rebut tributari de l'Impost sobre Béns Immobles o Contribució Territorial satisfet
sobre la finca objecte de declaració, si es disposa d'aquest.

– A més a més dels indicats, i segons el tipus de declaració, s'adjuntaran els documents següents:

a) Per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació:

• Plànol de situació.

• Plànol del solar.

• Plànols definitius de cada planta diferent.
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• Certificat final d'obra o llicència de primera ocupació.

• Fulls d’annexos de dades tècniques. Quan existeixi més d'un titular, tants fulls de l'annex I (relació
de titulars) com siguin necessaris.

b) Per demolició total o parcial:

• Fotocòpia del document acreditatiu de la demolició.

• Descripció gràfica de la situació resultant.

c) Per modificació d'ús o destí:

• Fotocòpia del document que acrediti la modificació o variació.

• Quan existeixi més d'un titular, tants fulls de l'annex I (relació de titulars) com siguin necessaris.

d) Per variació de la naturalesa del bé:

• Fotocòpia del document origen del canvi de naturalesa del bé.

• Plànols o croquis acotats.

e) Per constitució de dret reial:

• Fotocòpia del document de constitució de dret reial.

f) Per atorgament de concessió administrativa:

• Fotocòpia del document de concessió.

g) Per divisió de propietat horitzontal:

• Fotocòpia del document pel qual s’efectua la divisió.

• Tants fulls de relació de titulars com siguin necessaris (model en annex I).

h) Per agrupació de finques:

• Document pel qual s’efectua l'agrupació.

• Plànol de la situació anterior.

• Plànol de la situació resultant.

• Tants fulls de l'annex II (relació de finques agregades) com siguin necessaris.

i) Per segregació de finques:

• Document pel qual s'origina la segregació.
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• Plànol de la situació anterior.

• Plànol de la situació resultant.

• Tants fulls de relació de titulars com siguin necessaris.

DISPOSICIONS FINALS

Article 15

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Durant l’exercici 2003, les sol·licituds de bonificació de l’IBI per família nombrosa s’hauran de
sol·licitar fins la data de finalització del període voluntari de pagament, 2 de juliol, acompanyant la
documentació requerida en l’article 6 d’aquesta Ordenança. Les sol·licituds que es formalitzin
desprès d’aquest termini es tramitaran per a l’exercici següent.

El rebut s’haurà de pagar en aquest termini, i si s’accepta la sol·licitud es procedirà al retorn de la
quantitat que correspongui en aplicar la bonificació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança ha estat aprovada el mes de març de 2003 i tindrà efectes des del dia 1 de
gener de 2003, fins que no se n’acordi la modificació o la derogació.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

D'acord amb els articles 15.1 i 60.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, i de conformitat amb allò previst en els articles 101 al 104 de la mateixa Llei, s'a-
corda establir l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol cons-
trucció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència, sempre que
la seva expedició correspongui a aquest Municipi.

2. Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l’apartat anterior, seran les que estan sub-
jectes a:

• Llicències d’obres.

• Llicències d’enderroc.

• Llicències d’instal·lació de rètols, tendals, aparells d’aire condicionat i altres elements visibles des
de la via pública.

• Llicències per alteració del medi rural.

• Altres tipus de llicències urbanístiques no compreses en apartats anteriors

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que siguin propietaris de 
la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris dels immobles sobre els quals es realit-
zen aquestes. 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la construcció,
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contri-
buent, tindràn la consideració de subjectes passius substituts del mateix els que sol·licitin les corres-
ponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
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CAPÍTOL IV. EXEMPCIONS

Article 4

Està exempta del pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres la realització de
qualsevol construcció, instal·lació i obres els propietaris de les quals siguin l'Estat, les comunitats autò-
nomes o les entitats locals que, estant subjectes a l'impost, vagin directament destinades a carreteres,
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües resi-
duals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres
d'inversió nova com de conservació.

CAPÍTOL V SUBVENCIONS I BONIFICACIONS

Article 5

1. Subvencions

1. L’Ajuntament subvencionarà amb l’import total de l’impost aquelles obres destinades a la construcció
d’habitatges de protecció oficial, de règim especial i general, no de preu taxat. L’atorgament d’aquesta
subvenció estarà condicionat a l’obtenció de la qualificació definitiva per part de la Generalitat.

2. Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i dels habitatges que com-
pleixin les condicions que estableixen les normes per a la concessió de subvencions aprovades
per l’Ajuntament en Ple en data 8 de juliol de 1993 gaudiran d’una subvenció per a l’import total
de l’impost.

3. Així mateix, l’Ajuntament subvencionarà amb l’import total de l’impost als subjectes passius que
obtinguin la llicència per obres que estiguin relacionades amb:

a) La realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies renovables tant
en les instal·lacions de sistemes d’escalfament solar d’aigua com de producció d’energia elèctrica.

b) La realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i reaprofitament d’aigua
de pluja.

Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació per sol·licitar la
llicència o autorització municipal:

• La memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada.

• El cost de les inversions realitzades.

• Si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament d’Indústria i Energia de
la Generalitat de Catalunya

La subvenció es realitzarà sobre el cost de l’obra concreta que fomenta l’estalvi energètic.

L’atorgament d’aquesta subvenció estarà condicionat a l’informe favorable del Servei de Llicències.
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2. Bonificacions

1. L’Ajuntament bonificarà fins a un 95% de la quota de l’impost en favor de les construccions ins-
tal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal. La graduació es farà
en el moment de la concessió, ja que l’Ajuntament haurà de valorar en cada sol·licitud les cir-
cumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació. Aquestes circumstàncies
són d'oportunitat i s’hauran de tenir en compte en cada moment els interessos de la ciutat i de la
població.

Aquesta correspondra al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel
vot favorable de la majoria dels seus membres.

2. La construcció d’habitatges de protecció oficial acollida a la normativa específica d’aquest tipus
d’habitatge gaudirà d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost.

CAPÍTOL VI. BASE IMPOSABLE, TIPUS DE GRAVAMEN, QUOTA I ACREDITAMENT

Article 6

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, ins-
tal·lació o obra. I s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquesta. 

No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i la resta d’impostos anàlegs pro-
pis de règims especials, les taxes, els preus públics i la resta de prestacions patrimonials de caràcter
públic local relacionades, si escau, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris
de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri,
estrictament, el cost d’execució.

2. El tipus de gravamen serà del 2,645 %.

3. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.

4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no
s’hagi obtingut la corresponent llicència municipal.

CAPÍTOL VII.RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 7

En els casos en què s’ha sol·licitat la llicència corresponent, l’impost s’ingressarà en règim d’autoli-
quidació quan sigui comunicada la concessió de la llicència i abans que aquesta sigui retirada.

En els casos en què no s’hagi sol·licitat la llicència i s’hagin realitzat les obres, l’Ajuntament realitzarà
la liquidació provisional un cop tingui coneixement de les obres o instal·lacions iniciades, a la que
serà d’aplicació els terminis d’ingrés establerts al Reglament general de recaptació i la Llei general
tributària.
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CAPÍTOL VIII. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 8

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei general
tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores d'aquesta Llei, així com en les disposicions dictades
per al seu desenvolupament.

Article 9 Comprovació

Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practicaran la liquidació provisional. Quan no es presen-
ti projecte visat pel col·legi oficial corresponent, serà competència dels tècnics municipals la determi-
nació de la base imposable.

Per al càlcul d’aquesta base es procedirà de la forma següent, segons el tipus d’actuació: 

a) Actuacions subjectes a llicència d’obres, el producte de P x T x R x m2 afectats per l’actuació, essent:

- P, el valor de construcció estimat, incrementat cada any en el percentatge d’augment de l’IPC inte-
ranual al mes de gener.

Els valors corresponents a l’any 2002 són els següents:

- P = 415,84 euros/m2 per a usos predefinits, sobre i sota rasant, excepte l’ús industrial i l’aparca-
ment col·lectiu.

- P = 201,12 euros/m2 per a usos no predefinits, l’industrial i l’aparcament col·lectiu, tots ells sobre rasant.

- P = 251,80 euros/m2 per a soterranis d’ús industrial i aparcament col·lectiu.

- T, coeficient corrector, segons tipologia, amb els següents valors fixos:

- T = 1, en edificis entre mitgeres,

- T = 1,1 en edificis en cantonada,

- T = 1,2 en edificis aïllats.

- R, coeficient corrector, no aplicable a les obres de nova planta, segons la tipologia de la reforma o
rehabilitació, amb els següents valors fixos:

- R = 0,90, per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes.

- R = 0,70, per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals.

- R = 0,50, per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals, però sí instal·lacions.

- R = 0,30, per a reformes i rehabilitacions que no afectin ni elements estructurals ni instal·lacions.

b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per l’actuació, essent:
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- P, el valor d’enderroc estimat, incrementable cada any en el percentatge d’augment de l’IPC intera-
nual al mes de gener.

Els valors corresponents a l’any 2002 són P = 25,43 euros/m2.

c) Actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, el producte de P x m3 de terres afec-
tats per l’actuació, essent:

- P, el valor de manipulació del metre cúbic de terres estimat, incrementable cada any en el percen-
tatge d’augment de l’IPC interanual al mes de gener.

Els valors corresponents a l’any 2002 són de P = 2,54 euros/m3.

d). Actuacions subjectes a llicència d’instal·lació de rètols, tendals, aparells d’aire condicionat i altres
elements visibles des de la via pública, el pressupost de la instal·lació realitzat per un instal·lador
acreditat.

A la vista de les obres realitzades, els serveis tècnics, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podran modificar la base imposable de l’Impost, practicant la liquidació definitiva ate-
nent als paràmetres anteriors.

L’impost liquidat només es retornarà si concorren les següents circumstàncies:

- S’ha de sol·licitar expressament.

- S’ha d’haver renunciat a la llicència obtinguda.

- La construcció, obra o instal·lació no ha d’estar executada.

- Tots aquells supòsits contemplats al RD 1163/90, de 21 de setembre, que regula el procediment
de devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària.

CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com en la determinació de les
sancions que per aquestes infraccions corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la
Llei general tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d’11 de setembre, pel que es desenvolupa el
règim sancionador tributari.

La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 8è d’aquesta
Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració tributària o la presen-
tació de forma incompleta o incorrecta constitueixen infraccions greus.
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DISPOSICIONS FINALS

Article 11

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 12

Aquesta Ordenança començarà a regir el primer de gener de 2001 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la derogació o la modificació. Els articles 3 i 6 s’han adaptat a la modificació introduïda
per la Llei 51/2002.
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67
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 93 a 100 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, s'estableix en aquest Municipi l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el rodatge
dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s'assenyalin per estacionament en vies
públiques municipals o aparcament vigilat.

2. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles
d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i
categoria, amb excepció dels que s'indiquen en l'article 7è.

3. Es considerarà vehicle apte per a la circulació el matriculat en els Registres públics corresponents,
mentre no s'hi hagin donat de baixa. A l'efecte de l'impost, també es consideraran aptes els vehicles
provistos de permisos temporals i de matrícula turística.

4. No estaran subjectes a aquest impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els regis-
tres per tractar-se de models antics, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment amb motiu
d'exhibicions, certàmens o curses limitades als vehicles de les seves característiques.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'ar-
ticle 33 de la Llei general tributària, a nom de les quals consta el vehicle en el permís de circulació.

CAPÍTOL IV. GESTIÓ

Article 4

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tri-
butària corresponen a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.



Article 5

1. Els qui sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació o la certificació d’aptitud
per a circular d'un vehicle hauran d'acreditar prèviament el pagament de l'impost.

2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma d'aquests,
sempre que alteri la seva classificació a l'efecte d'aquest impost, així com també en els casos de
transferència, de canvi del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa de
dits vehicles, hauran d'acreditar prèviament, davant l'esmentada Prefectura Provincial, el pagament
de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui exigible per via de ges-
tió o d'inspecció el pagament de tots els deutes, per l'esmentat concepte, acreditades, liquidades,
presentades al cobrament i no prescrites.

3. Les Prefectures Provincials de Trànsit no tramitaran els expedients si no s'acredita el pagament de
l'impost, en els termes establerts en els apartats anteriors.

4. Els qui sol·licitin davant l'Ajuntament la matriculació d'un velomotor, hauran d'acreditar-ne prèviament
el pagament de l'impost. A tal fi, tota declaració d'alta s'exigirà en el model de declaració-autoliquida-
ció aprovat a tal efecte. Els titulars dels velomotors que sol·licitin qualsevol variació en la titularitat, o la
baixa, hauran d'acreditar prèviament el pagament de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost.

5. L'Ajuntament podrà exigir que la recaptació de l'impost es faci mitjançant distintius adherits obli-
gatòriament als vehicles, segons els models i les classes que s'estableixin.

6. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que alteri la
seva classificació a l'efecte d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gesto-
ra corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o refor-
ma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els ele-
ments de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que
s'escaigui i la realització d'aquesta. S'acompanyaran la documentació acreditativa de la seva com-
pra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identi-
tat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.

7. 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 resultant d'aquesta. Aquesta autoliquidació
tindrà la consideració de liquidació provisional mentre l'oficina gestora no comprovi que s'ha efec-
tuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.

8. Els subjectes passius presentaran, en el termini de quinze dies hàbils que es comptaran des de 
la data d'expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una declaració ajus-
tada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet i la matrícula assignada 
al vehicle.

9. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà notifi-
cada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos procedents
(supòsit del sistema d'autoliquidació).

10. 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 per-
mís de circulació del vehicle o de reforma d'aquest, que afecti la seva classificació a l'efecte d'a-
quest impost.

68
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA



11. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quo-
tes anuals de l'impost es realitzarà dins del període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-
lo per mitjà d'edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la
legislació o que es creguin més adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari
serà inferior a dos mesos.

12. 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.

13. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic perquè els interessats puguin examinar-lo i,
en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Ofi-
cial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes
passius.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

1. A l'efecte de l'impost, s'estableixen les següents TARIFES:

ORDENANÇA 4

TARIFES PESSETES EUROS
TURISMES

De menys de 8 HP fiscals 4.200 25,24

De 8 a 11,99 HP fiscals 11.340 68,15

De  12 a 15,99 HP fiscals 23.940 143,88

De 16 a 19,99  HP fiscals 29.820 179,22

De 20 HP en endavant 37.270 224

AUTOBUSOS

De menys de 21 places 27.720 166,6

de 21 a 50 places 39.480 237,28

de més de 50 places 49.350 296,6

CAMIONS

De menys de 1.000 kg de càrrega útil 14.070 84,56

TARIFES PESSETES EUROS
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 27.720 166,6

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 39.480 237,28

De més de 9.999 kg de càrrega útil 49.350 296,6
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TRACTORS

De menys de 16 HP fiscals 5.880 35,34

De 16 a 25 HP fiscals 9.240 55 53

De més de 25 HP fiscals 27.720 166,6

REMOLCS I SEMIREMOLCS

De 750 a  1.000 kg de càrrega útil 5.880 35,34

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 9.240 55,53

De més de 2.999 kg de càrrega útil 27.720 166,6

ALTRES VEHICLES

Ciclomotors 1.470 8,83

Motocicletes fins a 125 cc 1.470 8,83

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 2.520 15,15

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 5.040 30,29

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 10.080 60,58

Motocicletes de més de 1.000 cc 20.160 121,16

2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb allò que disposa l'arti-
cle 260 del Codi de Circulació, segons estableix la regla 3a de l'article 1r del Reial Decret
1576/1989, de 22 de desembre.

A l'efecte d'aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionats en les tarifes
serà el que recull l'ordre del 16 de juliol de 1984.

En tot cas, la rúbrica genèrica de "Tractors", a què es refereix la lletra D) de les tarifes, comprèn els
"Tractocamions" i els "Tractors d'obres i serveis".

3. El coeficient d'increment de les quotes d'aquest impost aplicable en aquest municipi es fixa en el 2.

CAPÍTOL VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 7

1. Exempcions:

a. Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les 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, externament identi-
ficats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes
internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

c. Els vehicles respecte dels quals així es derivi del que disposen els tractats o convenis internacionals.

d. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, o al trasllat de ferits o malalts.
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e. Els vehicles per persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l’annex II del Regla-
ment general de vehicles, aprovat per Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Tanmateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. Aquesta
exempció s’aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat com als destinats al seu transport. Les exempcions previstes en aquests dos paràgrafs no
resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament.

A aquest efecte es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau
igual o superior al 33 per 100, d’acord amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei
26/1990 de 20 de desembre, per la qual s’estableixen, en la Seguretat Social, prestacions no contributives.

f. Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió administrativa
atorgada pel municipi de la imposició.

g. Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària provistos de la cartilla d'inspecció agrícola.

2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 del present
article, els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les característiques del vehicle,
la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expe-
dirà un document que n'acrediti la concessió. Les exempcions i bonificacions sol·licitades amb poste-
rioritat a la meritació de l’impost, fins i tot quan la liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit
fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin
complert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.

3. La sol·licitud del benefici fiscal haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

3.1 En els casos de l’exempció de la lletra d) de l’apartat 1:

• Còpia del carnet de conduir del titular per ambdues cares
• Còpia del permís de circulació del vehicle
• Còpia del full de característiques tècniques del vehicle
• Certificat de minusvalidesa del titular

3.2 En els casos de l’exempció de la lletra e) de l’apartat 1:

• Còpia del permís de circulació del vehicle
• Còpia del full de característiques tècniques del vehicle
• Certificat de minusvalidesa del titular
• Certificat d’adaptació del vehicle
• Justificant del destí del vehicle

Article 7.2. Bonificacions

Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats des de la
data de fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost.

Si no es coneix la data de fabricació es prendrà la data de primera matriculació, o en el seu cas, la
data en què es va deixar de fabricar el tipus o model del vehicle.

Els sol·licitants hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament aportant la següent documentació:
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Permís de circulació del vehicle

Certificat de la data de primera matriculació

Certificat de la data de fabricació

Certificat d’estar en possessió de la matrícula com a vehicle històric abans de l'inici del període
impositiu, l’1 de gener.

Article 7.3

Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota:

Els vehicles elèctrics i bimodals 

Els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrògen i derivats d’olis vegetals
perquè les característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables.

Per tal d’acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de caracte-
rístiques del vehicle on quedi constància de tals extrems, amb anterioritat a l’inici del període impositiu.

CAPÍTOL VII. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ

Article 8

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat del cas de primera adquisició dels vehi-
cles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia que es produeixi dita adquisició.

2. L'impost s'acredita 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.

DISPOSICIONS FINALS

Article 9

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 10

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la del article 7.1 i 7.3, amb efectes a partir del
primer de gener de 2003.



CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 372 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
s'estableix l'impost sobre despeses sumptuàries subjectes a les normes d'aquesta Ordenança fiscal.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

L'impost municipal sobre despeses sumptuàries gravarà aquelles que es produeixin en ocasió de l'aprofitament
dels vedats privats de caça i pesca, sigui quina sigui la forma d'explotació o gaudi de l'esmentat aprofitament.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Estan obligats al pagament de l'impost en concepte de contribuents, els titulars dels vedats o les
persones a les quals correspongui, per qualsevol títol, l'aprofitament de caça o de pesca en el
moment d'acreditar-se l'impost.

2. Tindrà la condició de substitut del contribuent, el propietari dels béns vedats, el qual tindrà dret a
exigir del titular de l'aprofitament l'import de l'impost, per fer-lo efectiu al municipi en el terme del qual
hi hagi la totalitat o la major part del vedat de caça o de pesca.

Article 4

1. La base de l'impost serà el valor de l'aprofitament cinegètic o piscícola.

2. El valor d'aquests aprofitaments es fixa en 5 anys determinats d'acord amb el que prescriuen les
ordres de 15 de juliol de 1977 i 28 de desembre de 1984.

CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quota tributària serà la que resulti d'aplicar a la base el tipus de gravamen del 20 per cent.

73
IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES



CAPÍTOL V. DRET A PERCEBRE

Article 6

L'impost serà anual, no es podrà rebaixar i s'acreditarà el 31 desembre de cada any.

CAPÍTOL VI. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU

Article 7

Els propietaris de béns vedats, subjectes a aquest impost, hauran de presentar a l'Administració muni-
cipal, dins del primer mes de cada any, declaració de la persona a la qual pertoqui, per qualsevol
títol, l'aprofitament de caça o de pesca. En aquesta declaració, que s'ajustarà al model que determi-
ni l'Ajuntament, es faran constar les dades d'aprofitament i les del seu titular.

CAPÍTOL VIII.PAGAMENT

Article 8

Un cop rebuda la declaració a què fa referència l'article precedent, l'Ajuntament practicarà la com-
provació oportuna, i la subsegüent liquidació que serà notificada al substitut del contribuent, el qual,
sense perjudici de poder interposar els recursos que cregui adients, haurà d'efectuar el seu pagament
dins del termini reglamentari.

CAPÍTOL IX. SUCCESSIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI

Article 9

En tots els traspassos o les cessions de societats o cercles d'esbarjo o esportius, el nou titular es farà
càrrec dels deutes i de les responsabilitats que per tal concepte corresponguessin a l'anterior; a
aquest efecte, aquell podrà exigir a aquest una certificació expedida per l'Administració municipal,
en la qual es faci constar la seva situació tributària en relació amb el tribut en qüestió.

Article 10

De conformitat amb allò que disposa l'article 736 de la Llei de règim local, aquest impost, podrà ser
recaptat, previ acord municipal, mitjançant concert.
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DISPOSICIONS FINALS

Article 11

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 12

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

2. Les darreres modificacions de la present Ordenança van entrar en vigor el primer de gener de
1991, i són les que figuren, amb redactat definitiu, en els articles 9 i 10. Es van suprimir els apartats
a), b) i c) de l'article 1 i els articles del 3 al 24, ambdós inclosos.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15.2 i 60.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s'exigirà l'Impost sobre Activitats Econòmiques, d'acord amb allò que disposen els articles 79
i seg. de l'esmentada Llei, les disposicions que és dictin per al seu desenvolupament i la present Ordenança.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueix el fet imposable d'aquest Impost l'exercici, al terme municipal, d'activitats empresarials, professio-
nals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i estiguin o no especificades en les tarifes de l'impost.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius d'aquest Impost les persones jurídiques, físiques i les entitats referides en l'arti-
cle 33 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en el terme municipal qualsevol de les acti-
vitats que originen el fet imposable.

CAPÍTOL IV QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes continguts en la Llei
reguladora de les hisendes locals, modificada per la Llei 51/2002 de 27 de desembre, i en les disposicions que
la complementin i desenvolupin, i els coeficients i les bonificacions previstes en la Llei i en aquesta Ordenança.

CAPÍTOL V. COEFICIENTS MUNICIPALS

Article 5

Sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de
ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.



Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el quadre següent:

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS (EUROS) COEFICIENT
Des de 1.000.000 fins 5.000.000 1,29

Des de 5.000.001 fins 10.000.000 1,30

Des de 10.000.001 fins 50.000.001 1,32

Des de 50.000.001 fins 100.000.000 1,33

Més de 100.000.000 1,35

Sense xifra de negoci 1,31

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de la xifra de nego-

cis 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 83 de la Llei regulado-

ra de les hisendes locals, en la modificació introduïda per la Llei 51/2002, de 27 de desembre.

Article 6

1. A l'empara de l'article 88 de l'esmentada Llei s'estableix, sobre les quotes incrementades per apli-
cació del coeficient de ponderació esmentat en l'article precedent, una escala de coeficients que
pondera la situació física de l’establiment dins d'aquest terme municipal, atenent la categoria del
carrer on radica l'activitat, segons el detall següent:

Categoria via pública: 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a

Coeficient situació: 2,39 2,24 1,92 1,60 1,44 1,12 0,96

a) Als efectes d'aplicar aquest coeficient de situació, les vies públiques es classifiquen en 7 catego-
ries, que són les aprovades a tots els efectes fiscals.

b) La indústria que es traslladi als polígons industrials s'acollirà a aquella categoria fiscal menor entre el lloc
d'origen i el de destinació durant un període de 5 anys, sempre que es mantingui la mateixa activitat/epígraf
(IAE), passant després d'aquest període a la categoria que li correspongui per la zona d'ubicació definitiva.

S'aplicarà aquesta categoria menor des de l'inici del trasllat a comptar des del dia de notificació,
encara que la seva activitat estigui transitòriament i majoritàriament situada en la zona d'origen.

2.- Els establiments que realitzin obres als seus establiments amb llicència municipal, gaudiran d’una bonifica-
ció proporcional al termini de duració de les obres, igual que en el cas d’actuacions urbanístiques al carrer.

A aquests efectes la durada de les obres es calcularà en mesos naturals.

� Per gaudir d’aquesta rebaixa hauran d’aportar la següent documentació:

� Llicència d’obres

� Llicència d’activitat

� Certificat de l’inici de les obres i del final d’aquestes.
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Article 7 Se suprimeix

CAPÍTOL VI. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ DE L'IMPOST

Article 8

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat de quan es tracti de declaracions d'alta. En aquest
últim cas comprendrà el període des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural.

2. L'Impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat de
quan en els casos de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural.
En aquest cas les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin
per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'exercici de l'activitat.

3. No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de
branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Im-
post sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que
iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran 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 prorra-
teig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.

4. En el mateix sentit, i en el cas de baixes per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes també
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi dit cessament. A tal
fi, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimes-
tres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

5. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, l'acreditació
es produirà per la realització de cadascuna d'elles, havent-se de presentar les corresponents decla-
racions en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

CAPÍTOL VII. EXEMPCIONS BONIFICACIONS I SUBVENCIONS

Article 9

1) Exempcions

Estan exempts de l'impost:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com també els organismes autònoms de
l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i les entitats locals.

b) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seva activitat en territori espanyol durant el dos pri-
mers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi aquesta.

A aquests efectes no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta
s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que concorre,
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entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. Per aquest
motiu l’entitat resultant d’una fusió tributarà en el període impositiu següent d’acord amb la xifra de
negocis obtinguda de la suma de les xifres corresponents a les entitats originàries. Les entitats deriva-
des d’una escissió tributaran en el període impositiu següent d’acord amb la xifra de negocis resul-
tant de la divisió,entre aquestes, de la xifra de negocis de la entitat de la qual provenen. L’entitat de
nova creació originada per una aportació de branques d’activitat tributarà en el període impositiu
següent d’acord amb la xifra de negocis de l’entitat aportant.

c) Les persones físiques.

d) Els subjectes passius de l’impost de societats, les societats civils i les entitats de l’article 33 de la
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les regles següents:

1. L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que preveu l’article 191 del text
refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Real Decret legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre.

2. L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre societats
o dels contribuents per l’Impost sobre la Renta de no Residents, el del període impositiu dels quals el
termini de presentació de declaracions per aquests tributs hagués finalitzat l’any anterior al del meri-
tament de l’impost. En el cas de les societats civils i les entitats de l’article 33 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al
penúltim any anterior al del meritament de l’impost. Si aquest període impositiu hagués tingut una
duració inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

3. Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt
d’activitats econòmiques exercides pel mateix.

No obstant, quan la entitat formi part de un grup de societats, en el sentit de l’article 42 del Codi de
Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin a aquest grup.

4. En el cas dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de no residents, s’atendrà a l’import net de
la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i monts de pietat constituïts d'acord amb
el que preveu la Llei 33/1984, de 2 d'agost.

f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus coste-
jats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fun-
dacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus
graus que, sense ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, tot i que facilitin als seus alum-
nes llibres o articles d'escriptori i els prestin els serveis de mitja pensió o internat i encara que per
excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a aquests fins, sempre
que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusi-
vament, a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.

g) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les
activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que realitzin per a l'ensenyament,
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l'educació, la rehabilitació i la tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedi-
cats a aquests fins, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera per-
sona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.

h) La Creu Roja Espanyola.

i) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis interna-
cionals.

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

Els beneficis regulats a les lletres b) f) i g) de l'apartat anterior s'hauran de sol·licitar i es concediran,
si s'escau, a instància de part.

Article 10

Exempcions de caràcter pregat

Les exempcions de caràcter pregat que siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent
adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud,
sempre que en la data de l’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment esta-
blerts per al gaudiment de l’exempció.

Quan l’exempció de la lletra b) s’hagués acreditat degudament després d’haver-se efectuat la liqui-
dació tributària del període impositiu en què s’hagués sol·licitat, com a conseqüència de l’aplicació
de la caducitat del procediment administratiu iniciat a instància de part regulada en l’art 92 de la
Llei 30/92 del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
produirà efectes en el període impositiu següent i últim. 

Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de formular en el moment de presentar
la declaració d'alta, i han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. La resolució que
atorgui l’ exempció fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

Article 11. Exempció per inici d’activitat

La documentació a aportar en el cas de l’exempció per inici d’activitat serà la següent:

• Escriptura de constitució de la societat i modificacions posteriors. En el cas en que les persones jurí-
diques no hagin formalitzat escriptura pública, document de constitució degudament liquidat davant
de l’ Oficina liquidadora de la Generalitat de Catalunya. 

• Certificat de la història censal en tot el territori espanyol del subjecte passiu.

Per poder gaudir d'aquesta exempció es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit ante-
riorment sota cap altra titularitat.

S'entendrà que les activitats econòmiques s'han exercit anteriorment sota una altra titularitat, entre
d’altres, en els supòsits següents:

• Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
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• Transformació de societats.

• Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posi-
ció de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en una nova entitat.

Tractant-se de subjectes passius per l'Impost que ja estiguessin realitzant activitats empresarials sub-
jectes a aquest, no s'entendrà que es produeixi l'inici efectiu d'una nova activitat, entre d’altres, en
els supòsits següents:

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.

b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.

c) Quan l’alta suposi la reducció de l’objecte material de l’activitat o l’ampliació d’aquest sempre i
quan no comporti un canvi de sector econòmic o de mercat, ni requereixi una inversió en nous mit-
jans productius.

d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per la
qual ja s'estava tributant.

Article 12. Bonificacions

Sobre la quota de l’impost s’aplicaran en tot cas les bonificacions següents:

a) Les cooperatives, unions, federacions i confederacions d’aquestes i de les societats agràries de
transformació tindràn la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim
fiscal de les cooperatives.

b) Una bonificació del 50 % de la quota corresponent per qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat
professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament d’aquesta. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc
anys des de la finalització de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 83 de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 13. Subvencions

L’Ajuntament subvencionarà en un 25 % de la quota els subjectes passius que utilitzin en l’exercici de
les seves activitats l’energia solar o altres energies renovables.

El subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i disposar de la posta en marxa de la instal·lació havent
aportat a l’expedient de llicència d’activitat l’estudi justificatiu de l’ús d’aquest tipus d’energies.

CAPÍTOL VIII. GESTIÓ DE L'IMPOST

Article 14

L'impost sobre activitats econòmiques es gestionarà a partir de la matrícula d'aquest. L’Ajuntament for-
marà la matrícula anualment. La matrícula de cada exercici es tancarà el 31 de desembre de l'any
anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant aquell any, per la qual cosa s'in-
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clouran les declaracions de variacions i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a
fets anteriors a l'1 de gener.

Article 15. Exposició de la matrícula

La matrícula es posarà a disposició del públic a l'Ajuntament en els terminis indicats en l’acord d’a-
provació del calendari fiscal.

Article 16. Recursos contra la matrícula

La inclusió d'un subjecte passiu en la matrícula, així com la seva exclusió o l'alteració de qualsevol
de les dades, constitueixen actes administratius contra els quals es pot interposar recurs de reposició,
i contra la resolució d'aquest, reclamació economicoadministrativa davant el tribunal corresponent.

Article 17. Declaracions d'alta

1. Els subjectes passius de l'Impost estan obligats a presentar les corresponents declaracions censals d’al-
ta manifestant tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la matrícula tal i com estableix l’article
91.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals i dins del termini que reglamentàriament s’estableixi.

2. A continuació l’Administració practicarà la liquidació corresponent, la qual es notificarà al subjec-
te passiu, que haurà d’efectuar l’ingrés.

3. Quan el subjecte passiu exerceixi activitats compreses en un o diversos grups o

epígrafs als quals siguin d'aplicació notes de les tarifes, o regles de la instrucció, que impliquin aug-
ment o disminució de la quota, haurà de fer-se constar expressament en la declaració d'alta tal cir-
cumstància i esmentar les notes o regles que corresponguin.

4. L'òrgan competent per a la recepció de la declaració d'alta podrà requerir la 

documentació necessària per justificar les dades declarades, així com la solució 

d'errors o defectes observats en la declaració.

Article 18. Declaracions de variació 

1. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions d'ordre físic,
econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que tinguin trans-
cendència a efectes d’aquest impost.

Es considera variació el canvi d'opció que realitzi el subjecte passiu quan les tarifes tinguin assigna-
des més d'una classe de quota, ja sigui municipal, provincial o nacional. Quan es realitzin aquestes
opcions, les facultats previstes en les regles 10a, 11a, i 12a de la instrucció tindran efectes a partir
del període impositiu següent.

2. Els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació la exempció del paràgraf c) de l’apartat 1 de
l’article 83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, hauran de comunicar a l’Agència estatal
d’Administració tributària l’import net de la seva xifra de negocis quan aquesta variació suposi la
modificació de l’aplicació o no de l’exempció esmentada o una modificació en el tram a considerar
a efectes de l’aplicació del coeficient de ponderació previst en l’article 5 d’aquesta Ordenança.
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3. Les declaracions de variació es presentaran en el termini d'un mes, a comptar des de la data en
què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

4. L'òrgan competent per a la recepció de la declaració d'alta podrà requerir la documentació
necessària per justificar les dades declarades, així com la solució d'errors o defectes observats en 
la declaració.

Article 19. Declaracions de baixa

1. Els subjectes passius que cessin en l'exercici d'una activitat, per a la qual figurin inscrits en matrí-
cula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat.

2. Les declaracions de baixa hauran de presentar-se en el termini d'un mes, a comptar des de la
data en què es va produir el cessament.

3. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant les oficines de l'entitat correspo-
nent, en la forma i els models que aquesta determini.

Article 20. Conseqüències de les declaracions de variació i baixa

1. La declaració de baixa o de variació, referent a un període impositiu, farà efecte en la matrícula
del període impositiu immediat següent.

2. Quan la data que es declari com a cessament en l'exercici de l'activitat sigui d'un exercici anterior
al de la presentació de la declaració de baixa i aquesta es presenti fora de termini, aquesta data de
cessament haurà de ser provada pel declarant.

Article 21. Inclusió, variació o exclusió d'ofici en els censos

Quan l'Ajuntament tingui coneixement del començament, d'una variació o del cessament en l'exerci-
ci d'activitats gravades per l'Impost que no hagin estat declarats pel subjecte passiu, procedirà a noti-
ficar-ho a l'interessat, concedint-li un termini de quinze dies perquè formuli les al·legacions que estimi
convenients al seu dret.

Transcorregut aquest termini, i a la vista de les al·legacions formulades, l'òrgan de gestió procedirà,
en el seu cas, d'ofici a la inclusió, variació o exclusió que procedeixi en els censos de l'Impost, noti-
ficant-ho així al subjecte.

Aquesta notificació podrà ser realitzada pels òrgans d'inspecció de conformitat amb l'article 18 del
RD 243/1995.

Article 22. Recursos contra els actes censals i liquidadors 

Contra els actes censals i liquidadors s'interposarà prèviament recurs de reposició previst en l'article
14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i contra la reso-
lució d'aquest, reclamació economicoadministrativa davant el tribunal corresponent. 

Article 23. Comprovació i investigació

En l'exercici de les seves funcions, la inspecció desenvoluparà les actuacions de comprovació i inves-
tigació relatives a aquest Impost, practicarà les liquidacions tributàries que, en el seu cas, procedei-
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xin, i notificarà la inclusió, l'exclusió o l'alteració de les dades contingudes en els censos resultants de
les actuacions d'inspecció tributària, tot això pel que fa a quotes municipals.

Contra els actes derivats de les actuacions d'inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de
les dades contingudes en els censos, es pot fer reclamació economicoadministrativa davant els Tribu-
nals economicoadministratius de l'Estat prèvia interposició del recurs de reposició regulat en l'article
14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 24. Infraccions 

La falta de presentació o la presentació incorrecta o incompleta de les declaracions d'alta, baixa i
variació de l’impost, constitueix infracció tributària, i seran sancionades d'acord amb allò establert
en la Llei general tributària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aplicació temporal de les bonificacions i de l’exempció contemplada a l’article 83 1.b) de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 

Sense perjudici d’allò que estableix la disposició transitòria setena de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
l’exempció prevista en la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, només serà d’aplicació als subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat a partir
de l’1 de gener de 2003.

Si l’activitat s’ha iniciat en el període impositiu 2002, el coeficient de ponderació aplicable l’any
2003 serà el més petit dels previstos en el quadre recollit en l’article 87 de la llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.

DISPOSICIONS FINALS

Primera 

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, serà d'aplicació l'Orde-
nança fiscal general.

Segona

Aquesta Ordenança fiscal, així com l'índex alfabètic de vies públiques que figuren com a annex,
començaran a regir el primer de gener de 2003, i regiran mentre no se n'acordi la modificació i la
derogació. 
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89
TAXA PER L'ENGANXAMENT DE VEHICLES PERQUÈ ESTAN 

ABANDONATS A LES VIES PÚBLIQUES, AVARIATS, MAL APARCATS O
PER ALTRES CAUSES, I PEL TRASLLAT I PER LA PERMANÈNCIA 

D'AQUESTS, DE MOBLES I D'EFECTES SIMILARS AL DIPÒSIT MUNICIPAL 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15 al 29 de la Llei reguladora de les hisendes locals s'estableix una taxa per l'en-
ganxament i el trasllat des de les vies públiques al dipòsit municipal de vehicles per estar abandonats, amb avaria,
mal aparcats o per altres causes, i la permanència d'aquests, de mobles i d'efectes similars al dipòsit municipal.

CAPÍTOL II. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ

Article 2 

L’obligació de contribuir es produeix pel sol fet de l’enganxament, enganxament i trasllat, ingrés o
permanència al dipòsit municipal, de vehicles, mobles o altres efectes.

També s’acreditarà la taxa per permanència de béns mobles i vehicles quan el dipòsit s’efectuï per
resolució judicial o d’altres administracions.

En el cas del servei de retirada de vehicles, el fet imposable ve determinat per la prestació del servei
en els supòsits següents:

a) Quan el vehicle constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació, a les persones, als
béns o al funcionament d'algun servei públic i també quan pugui presumir-se racionalment que ha
estat abandonat a la via pública.

b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.

c) Quan el vehicle hagi estat immobilitzat per deficiències tècniques. 

d) En els casos de l'article 67.1 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial
(RD legislatiu 339/90).

e) En tots els supòsits previstos en les lleis, reglaments, ordenances i normativa en general sobre tràn-
sit, circulació de vehicles i seguretat viària. 

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

Llevat del cas de robatori o altres formes d'utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titu-
lar degudament justificades, el pagament de la taxa recaurà sobre els propietaris dels vehicles,



mobles, etc., retirats i/o dipositats, que estan obligats a pagar o a garantir el pagament de la tarifa
que s'assenyala, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa, i
com a requisit previ a la devolució del vehicle o la cosa dipositada.

Queden exceptuats del deure d'abonar la taxa els propietaris que resultin adjudicataris dels béns
dipositats per subhasta ordenada per l'Il·lm. Sr. Alcalde; llavors només caldrà que s'acrediti el paga-
ment de la quantitat per la qual es va realitzar l'adjudicació encara que no cobreixi l'import acreditat
pel concepte de taxes.

En els supòsits que la permanència i el dipòsit s'hagin efectuat a requeriment d'autoritats judicials o
d'altres administracions, l'Administració de la qual depengui l'òrgan administratiu o l'òrgan jurisdic-
cional que va ordenar o instar el dipòsit abonarà la taxa.

CAPÍTOL IV. TARIFES

Article 4

La taxa per dia o fracció de dia de permanència al dipòsit municipal, serà la següent:

TARIFES EUROS
a) Automòbils o furgonetes (per hora o fracció a partir de 

la quarta hora d’entrada del vehicle) 0.26

b) Motocicletes i vehicles de dues rodes, motocarros i efectes diversos 

(per hora o fracció a partir de la quarta hora d’entrada del vehicle) 0,16

c) Camions, autocars, camionetes, "plataformes" i similars 

(per hora o fracció a partir de la quarta hora d’entrada del vehicle) 0.38

f) Trasllat de vehicles que es trobin en les circumstàncies esmentades 

en l'article 2 d'aquesta Ordenança, al dipòsit municipal

f.1) Des de qualsevol punt 72,00

f.2) Enganxament del vehicle per la grua sense que s'efectuï ingrés al dipòsit municipal 36,00

DISPOSICIONS FINALS

Article 5

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 6

La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la de l’article 4, amb efectes a partir del primer de
gener de 2002.
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TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI

L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS
A INSTÀNCIA DE PART

CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA

Article 1

De conformitat amb l'autorització continguda en els articles 133.2 i 142 de la Constitució i arti-
cle 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, s'estableix en aquest Municipi, la taxa per aquells documents
que expedeixin l'Administració municipal -o que hi facin referència-, o bé les Autoritats municipals
a instància d'alguna part, en forma de segell municipal, que es regirà per aquesta ordenança fis-
cal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 i article 20 i seg. de l'esmentada
Llei 39/1988.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixin i d'expedients que
estenguin l'Administració o les Autoritats municipals.

2. A aquest efecte, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrati-
va que hagi estat provocada pel particular o 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 competèn-
cia municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic muni-
cipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi un
preu públic.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en el seu interès redundi la tra-
mitació del document o expedient de què es tracta.



CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

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, 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.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada, segons la naturalesa dels
documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que compta l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expe-
dient de què es tracti, des de la seva iniciació fins a la resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

CAPÍTOL VI. TARIFA

Article 6

TARIFES €

1) Documentació gràfica del terme municipal, còpia 36,80

2) Llicències no especificades en ordenances específiques 1,90

3) Certificats referents a l'expedient de lleva i de conducta 0,35

4) Certificacions d'actes i acords municipals i de documents 

que es troben a les dependències municipals

4.1) Si es tracta de certificacions d'expedients o documentació 

que es trobi en els departaments municipals 1,05

4.2) Si es tracta de certificacions d'expedients que es trobin a l'Arxiu Municipal 3,70

4.3) Certificacions de padró d'habitants

4.3.1) Certificacions de residència i convivència, a partir del padró 1996 3,70

4.3.2) Certificacions de residència i convivència, dels padrons entre 1981 i 1995 3,70

4.3.3) Certificacions de residència i convivència, dels padrons anteriors a 1981 10,05

4.3.4) Certificacions de residència i convivència, per a persones amb carnet blau

5) Certificacions de contribució al tresor públic 0,75
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6) Tramitacions i certificacions urbanístiques

6.1) Informes urbanístics 39,60

6.2) Certificats de qualificació urbanística 58,40

6.3) Certificats d'alineacions i rasants 58,40

6.4) Certificat de compatibilitat amb el planejament d'un projecte d'obres o activitats 58,40

6.5) Altres certificacions de documents urbanístics 19,15

6.6) Tramitació d'estudis de detall de no obligat compliment pel planejament urbanístic258,40

7) Tramitacions i certificacions de llicències

7.1) Certificacions de llicència i expedients de disciplina urbanística 21,20

7.2) Informes tècnics d'activitats atorgats a sol·licitud de particular 39,60

7.3) Expedients de declaració de ruïna 249,05

8) Avançament de liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 3,70

9) Convalidació de poders 14,75

10) Compulses

10.1) Per cada compulsa 1,45

10.2) Compulses per a persones amb carnet blau

11) Expedició de document acreditatiu d'inscripció de gossos en el cens caní municipal 7,95

12) Incorporació d'un certificat específic per a certificacions a interès 

dels contractistes per la seva classificació 50,30

13) Per drets d'examen (oposicions, concursos i altres òrgans encarregats de la selecció)

13.1) Categoria primera (titulació Grup A) 16,80

13.2) Categoria segona (titulació Grup B) 13,70

13.3) Categoria tercera (titulació Grup C) 10,05

13.4) Categoria quarta (titulació Grup D) 6,70

13.5) Categoria cinquena (titulació Grup E) 3,35

14) Tarja d'armes 10,05

15) Elaboració i confecció informes de la Policia Municipal 49,35

16) Llicència de guals 95,80

17) Llicència de guals obtinguda sense prèvia petició 114,20

CAPÍTOL VII. ACREDITAMENT

Article 7

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tra-
mitació dels documents i els expedients subjectes al tribut.

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan s'es-
devenen les circumstàncies que proveeixen l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'inicia
sense prèvia sol·licitud de l’interessat però redunda en benefici seu.
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Article 8

f) Amb caràcter general es podrà concretar que la taxa es comptarà per cada llicència o per
cada finca.

Serà gratuïta la presentació de documents per part dels particulars, en els supòsits d'errors munici-
pals o quan sigui per facilitar informació a l'Administració.

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 9

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corres-
ponguin en cada cas, s'estarà subjecte al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei
general tributària.

DISPOSICIONS FINALS

Article 10

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Orde-
nança fiscal general.

Article 11

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no
se n'acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació de l'Ordenança ha estat la de l'article 6è amb efectes a partir del pri-
mer de gener de 2002.
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TAXA PER L'AUTORITZACIÓ DE L'ÚS DE L'ESCUT DE LA CIUTAT, 

CONCESSIONS DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS

CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA

Article 1

L'ús de l'escut de la ciutat i de les plaques i els distintius exigits per qualsevol reglamentació, orde-
nança o acord de caràcter general, estarà gravat obligatòriament per la taxa anyal establerta en
aquesta Ordenança, 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 del règim local i de con-
formitat amb els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisen-
des locals, i atenent al contingut de l'article 58 i article 20 i seg. de l'esmentada Llei 39/1988.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

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 anà-
legs, 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.

3. Tampoc estarà subjecta a aquesta taxa l'autorització de l'ús de l'escut del Municipi per a aquelles
activitats realitzades sense afany de lucre, tals com activitats d'esbarjo, esportives, artístiques 
o docents.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'ar-
ticle 33 de la Llei general tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de l'escut del Municipi.

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

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.
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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.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

Les quotes es liquidaran anyalment per cada autorització, renovació o pròrroga, i seran irreductibles.
La liquidació de les quotes es practicarà d'acord amb la tarifa següent:

TARIFES EUROS
a) Escut de la ciutat. Els concessionaris de serveis públics, comerciants, indústries, 

empreses de transport, activitats de lucre, i en general les persones físiques o jurídiques 

i col·lectivitats que l'utilitzin en capçaleres, marques de fàbrica, etiquetes. 6,70

b) Les societats d'esbarjo, les esportives, les agrupacions artístiques i culturals 

i els establiments docents, pagaran també anyalment i d'un sol cop. 5,00

c) Plaques d’identificació de gossos. Per placa i any. 4,20

d) Plaqueta de control per a la designació de l'any. 0,50

e) Expedició d’un carnet acreditatiu de la llicència de gossos. 29,00

Article 6

Ningú no podrà fer ús de l'esmentat blasó i escut per a finalitats generals o particulars, ni tan sols per a
incloure'l en el conjunt del nom comercial, marca de fàbrica o similar, degudament legalitzat o enregis-
trat en forma reglamentària per organisme competent de l'Administració central de l'Estat, sense la prè-
via autorització corresponent de l'Excm. Ajuntament; aquells que en facin ús subreptíciament incorreran
en les sancions fiscals, administratives i governatives que siguin procedents, i, si s'escau i segons les cir-
cumstàncies que concorrin, en el delicte que defineix i castiga l'article 320 del Codi Penal vigent.

CAPÍTOL VI. EXEMPCIONS

Article 7

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que explotin ser-
veis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.

DISPOSICIONS FINALS

Article 8

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança i que no la contradigui s'aplicarà l'Ordenança fiscal general.
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Article 9

1. Aquesta Ordenança començarà a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació de la present Ordenança ha estat la de l’article 5è amb efectes a partir de
l’1 de gener de 2002.
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TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15 a 22, i en particular amb l’article 20.4 h) de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'estableix una taxa sobre llicències urbanís-
tiques que expedeix l'Ajuntament per als actes d'edificació i ús del sòl, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a veri-
ficar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 247 del Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, referent a la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, que
hagin de realitzar-se al terme municipal, s'ajusten a la legislació urbanística vigent, a les normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació municipal vigent i a altres ordenances municipals.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que es
realitzin a l'interior dels habitatges, i les d'arrebossat i pintat de l'exterior dels edificis.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors, o, en el seu cas, arren-
dataris dels immobles en els quals es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecten el subjecte passiu o hi fan referència quan
hagin estat motivats directament o indirecta per ell mateix, si les seves actuacions o omissions obli-
guen l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons urbanístiques.

2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i contractistes de 
les obres.
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CAPÍTOL IV.  RESPONSABLES

Article 4

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, interventors o liqui-
dadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assen-
yala l'article 40 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL V QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

Les taxes d’aplicació, segons les sol·licituds formulades a instància de part, seran les següents:

ORDENANÇA 10

TARIFES EUROS
1) Llicències d'obres.

a) Llicència i modificació de llicència municipal d'obra major. 87,85

b) Llicència i modificació de llicència municipal d'obra major d’obres que fomentin 

l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables. 62,75

c) Llicència i modificació de llicència municipal d’obra menor. 41,70

d) Llicència i modificació de llicència municipal d'obra menor per a la realització 

d’obres que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables. 29,25

e) Llicència municipal d'obra major iniciada sense haver presentat la documentació 

de legalització al Registre general. 442,00

f) Llicència municipal d'obra menor iniciada sense haver presentat la documentació 

de legalització al Registre general. 330,85

g) Llicència municipal d’obra major iniciada sense haver-se obtingut encara aquesta. 208,35

h) Llicència municipal d’obra menor, iniciada sense haver obtingut encara aquesta. 104,15

2) Llicència i modificació de llicència de canvi d'ús. 27,75

3) Llicència i modificació de llicència d'enderroc 41,74

4) Llicència i modificació de llicència per alteració del medi rural. 41,74

5) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de grues torre i aparells 

elevadors provisionals d'obres. 41,74

6) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de rètols, tendals, aparells 

d'aire condicionat i altres elements visibles des de la via pública. 19,70
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7) Llicència i modificació de llicència de parcel·lació. 39,45

8) Llicència de primera ocupació (per a establiment). 27,75

9) Canvi de nom de la llicència concedida. 19,70

10) Pròrroga de la llicència concedida. 19,70

11) Autoritzacions d'ocupació de la via pública complementàries a la llicència d'obres. 41,60

12) Tramitació de llicència en la que es comuniquen discrepàncies en 25 % Increment sobre

el projecte tècnic tarifa corresponent

Article 6

1. Si el sol·licitant de qualsevol de les llicències compreses en aquesta Ordenança, desisteix expres-
sament de la seva sol·licitud o d'utilitzar la que se li hagués concedit, i el desistiment es formula
durant el període de tramitació d’expedient i abans que l’autoritat o organisme municipal correspo-
nent adopti un acord favorable o desfavorable sobre la sol·licitud, la quota que caldrà satisfer es
reduirà al 30% de la que, si s’hagués atorgat la llicència, pertocaria d’acord amb aquesta orde-
nança. Si ja s’hagués efectuat l’ingrés de les quotes liquidades, o que calgués liquidar, es retornaria
la diferència mitjançant la tramitació pertinent, sempre que ho permetin les circumstàncies pressu-
postàries de l’exercici en curs, i, a falta d’això, com a crèdit reconegut per a l’exercici següent.

2. La caducitat de la llicència no dóna dret al seu titular a obtenir cap devolució de la taxa ingressada.

Article 7

SUBVENCIONS 

L’Ajuntament subvencionarà els subjectes passius que sol·licitin llicències les quals estiguin relaciona-
des directament amb la realització de les obres següents:

c) La realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies renovables tant
en les instal·lacions de sistemes d’escalfament solar d’aigua com de producció d’energia elèctrica.

d) La realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i reaprofitament d’aigua
de pluja.

Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació per sol·licitar la
llicència o autorització municipal:

• La memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada.
• Cost de les inversions realitzades.
• Si procedeix, la documentació que acrediti l’assessorament del Departament d’Indústria i Energia
de la Generalitat de Catalunya.

La subvenció es realitzarà sobre el cost de la obra concreta que fomenta l’estalvi energètic.
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CAPÍTOL VI. ACREDITACIÓ

Article 8

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir amb la sol·licitud de la llicència, si el subjecte
passiu formulés expressament aquesta.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa s'acre-
ditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és o
no autoritzable, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que pugui instruir-se
per l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables.

3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda aquesta, no es veurà afectada en cap manera per la
denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació del
projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.

CAPÍTOL VII. LIQUIDACIÓ I INGRÉS

Article 9

La liquidació de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació.

No es tramitarà la sol·licitud de la llicència sense que s’hagi realitzat el pagament corresponent.

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els correspon-
guin en cada cas, s'estarà subjecte al que disposen els articles 77 i seg. de la Llei general tributària.

DISPOSICIONS FINALS

Article 11

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança i que no la contradigui s'aplicarà l'Ordenança fiscal general.

Article 12

1. Aquesta Ordenança va entrar en vigor el primer de gener de 1990 i regirà mentre no se n'acordi
la derogació o la modificació.

2. Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les de l’article 5è i la supressió dels
articles 5è amb efectes a partir de l'1 de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 p) de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, s'estableix una taxa per cementiris municipals, que
regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del Cementiri Municipal.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades pels serveis funeraris que constitueixen el fet imposable de la taxa.

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
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, interventors o liqui-
dadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assen-
yala l'article 40 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5



ORDENANÇA 11

La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 2003
DRETS D'ENTERRAMENT, TRASLLAT I DIPÒSIT DE CADÀVERS
Drets d'enterrament (classe A) 78,50 €

Drets d'enterrament (classe B) 31,60 €

Drets d'enterrament en tombes i panteons 112,80 €

Drets d'envans en tombes i panteons 56,85 €

Exhumació de cadàvers per a trasllat a una altra població 78,50 €

Trasllat de restes a un altre cementiri 78,50 €

Exhumació de cadàvers per a trasllat dins del mateix cementiri 55,95 €

Trasllat de restes dins del mateix cementiri 55,95 €

Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 36,95 €

Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat (en beneficència) 8,95 €

Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 25,30 €

Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 23,50 €

PERMISOS I COL·LOCACIONS
Làpida sola 36,15 €

Laterals (cos complet) 9,00 €

Arrebossat façana 36,60 €

Marc-vidriera 22,55 €

Boques-aplacats de façanes 58,65 €

Canvi de titularitat de nínxols (títol nou de propietat), expedició de títol de propietat 

i expedició de duplicat del títol en cas de pèrdua i altres casos anàlegs. 

(En aquest darrer cas el sol·licitant haurà de satisfer una quantitat equivalent a l'import.) 19,85 €

DRETS DE CONSERVACIÓ GENERAL DEL CEMENTIRI
Per nínxols: anualment 8,80 €

Per tomba i panteó: anualment 56,25 €

ASSIGNACIÓ DE SEPULTURES
Antic cementiri (els Molins)

8è pis 140,60 €

7è pis 224,95 €

6è pis 317,35 €

5è pis 404,05 €

4t pis 497,70 €

3r pis 546,35 €

2n pis 646,85 €

1r pis 598,55 €

Concessió per construcció de tomba i panteó 827,15 €
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Concessió per lloguer de nínxol per tres anys 80,65 €

Nou cementiri (Torrent de les Valls)

Nínxols frontals

Concessió 1r pis amb ossera 1.842,40 €

Concessió per un any 1r pis amb ossera 147,95 €

Concessió 1r pis sense ossera 1.546,30 €

Concessió per un any 1r pis sense ossera 163,95 €

Concessió 2n pis 1.776,60 €

Concessió per un any 2n pis 180,30 €

Concessió 3r pis 1.546,30 €

Concessió per un any 3r pis 163,95 €

Concessió 4t pis 987,00 €

Concessió per un any 4t pis 103,80 €

Concessió 5è pis 855,40 €

Concessió per un any 5è pis 92,85 €

Concessió ossera 507,50 €

Nínxols laterals 0,00 €

Concessió 1r pis amb ossera 2.434,60 €

Concessió per un any 1r pis amb ossera 306,10 €

Concessió 1r pis sense ossera 2.178,00 €

Concessió per un any 1r pis sense ossera 327,95 €

Concessió 2n pis 2.368,80 €

Concessió per un any 2n pis 327,95 €

Concessió 3r pis 2.303,00 €

Concessió per un any 3r pis 316,95 €

Ossera 507,50 €

Tombes 1.974,00 €

Panteons 5.922,05 €

Article 6

El sol fet de la manca de pagament durant 10 anys seguits dels drets de conservació general de nín-
xols, determinarà la caducitat de la concessió del dret funerari atorgat al titular i successors, d'acord
amb el Reglament del Cementiri, sense cap possibilitat de rehabilitació.

CAPÍTOL VI. ACREDITACIÓ

Article 7

L'obligació de contribuir es produeix pel fet d'autoritzar el dret funerari o servei en el cementiri, llevat de
quan es tracti de drets per a la seva conservació; en aquest cas l'obligació naixerà arran de l'obertura
de la fossa per a fer-hi qualsevol inhumació, o amb la transmissió o l'adquisició del dret funerari.
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La taxa s’acreditarà el dia 1 de gener de cada any en els casos de taxa de conservació, i el perío-
de impositiu comprendrà l’any natural.

CAPÍTOL VII INFRACCIONS I SANCIONS

Article 8

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s'estarà subjecte al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària. 

Article 9

1. La notificació del deute tributari, en el supòsit de serveis singulars, es realitzarà a l’interessat amb
caràcter previ a la prestació del servei. 

2. En els supòsits de taxa per manteniment de les instal·lacions, que té caràcter periòdic, es notificarà
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa es notificarà col·lectivament en
exercicis successius, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3. A l’empara del que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels
anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte
passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic que s'ha substituït.

DISPOSICIONS FINALS

Article 10

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança i que no la contradigui s'aplicarà l'Ordenança fiscal
general.

Article 11 

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o modificació.

2. Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les de l'article 5è, amb efectes a
partir del primer de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i atenent el contingut de l'article 58 i article 20 i seg. de l'esmentada Llei, s'esta-
bleix una taxa per la utilització d'aparells immobilitzadors de vehicles que es trobin en les cir-
cumstàncies previstes en els articles 70 i concordants de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret legislatiu número 339/1990, de 2 de març.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L'obligació de contribuir es produeix per la utilització d'aparells immobilitzadors aplicats als vehicles
que hem esmentat en l'article precedent.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

El pagament de la taxa recaurà sobre el propietari del vehicle, i s'haurà de fer efectiva abans que
aquest sigui lliurat al susdit propietari.

CAPÍTOL IV. TARIFA

Article 4

ORDENANÇA 12

TARIFES EUROS
Per l'aplicació dels aparells immobilitzadors als vehicles que es trobin 

en les circumstàncies que s'expressen en l'article 1, en qualsevol lloc del nucli urbà 13,40
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DISPOSICIONS FINALS

Article 5

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 6

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990, i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació de la present Ordenança ha estat la de l’article 4t amb efectes a partir de
l'1 de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisen-
des locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis especials per a espectacles i transports,
que regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58
de la Llei 39 de 1988.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta exacció municipal:

a) La utilització de serveis especials de competència municipal amb motiu de la celebració d'espectacles,
grans transports, pas de caravanes i qualssevol altres activitats que exigeixin la prestació d'aquests serveis.

b) Qualssevol altres serveis o activitats sempre que es donin les circumstàncies previstes en l'article 20 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

2. S'entén sol·licitada la prestació dels serveis o la realització d'activitats de competència municipal que
beneficiïn d'una manera especial unes persones determinades, o que, encara que no les beneficiïn, les
afectin particularment, sempre que, en aquest darrer cas, l'activitat municipal en qüestió hagi estat motivada
per aquestes persones de manera directa o indirecta.

3. S'entendrà que hi ha motivació directa o indirecta per part dels particulars, quan amb llurs
actuacions o negligències obliguin l'Ajuntament a realitzar d'ofici unes activitats o a prestar uns ser-
veis per raons de seguretat, salubritat o moralitat ciutadanes, d'abastament de la població o d'or-
dre urbanístic.

4. Els serveis de vigilància establerts amb caràcter general no estaran subjectes al pagament d'aquesta
exacció.

CAPÍTOL III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 3

L'obligació de contribuir neix des que es produeix la sol·licitud del servei.
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CAPÍTOL IV. SUBJECTE PASSIU

Article 4

Tenen obligació de pagar les persones naturals o jurídiques que sol·licitin el servei.

CAPÍTOL V. RESPONSABLES

Article 5

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídi-
ques 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 liquida-
dors 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.

CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

La quantia del dret o taxa a què es refereix l'article 1r d'aquesta Ordenança, es regularà d'acord amb 
la següent:

TARIFA

La tarifa de la taxa relativa a la utilització de serveis especials de competència municipal motivats per la
celebració d'espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualsevol altra activitat que exigeixin
la prestació d'aquells serveis, serà:

ORDENANÇA 13

TARIFES €

a) Circs, teatres i altres instal·lacions destinades a espectacles i similars de qualsevol mena:

Per cada hora de servei, en dissabte, diumenge o dia festiu 37,30

Per cada hora de servei, en dia feiner 22,35

Dies d'actuació durant la Festa Major de la ciutat, o dels barris, per cada dia 74,65

b) Les llicències o permisos pel pas de caravanes, grans transports, etc., pagaran:

Per cada hora de servei, en dia festiu 37,30

Per cada hora de servei, en dia feiner 22,35
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c) En els supòsits de l'article 2.1.b), la tarifa es fixarà, quan les característiques de la taxa 

ho permetin, d'acord amb la capacitat econòmica de les persones que hauran de satisfer-la.

Article 7

Els drets liquidats per l'exacció establerta en l'article anterior d'aquesta Ordenança, són independents dels
que s'hauran de pagar per la taxa d'espectacles o atraccions similars en terrenys d'ús públic.

CAPÍTOL VII. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT

Article 8

Les quotes es liquidaran per cada acte o per cada prestació dels serveis especials.

Article 9

El pagament de les quotes s'efectuarà per part dels subjectes passius, en retirar l'autorització del servei pertinent.

DISPOSICIONS FINALS

Article 10

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui s'aplicarà l'Ordenança fiscal
general.

Article 11

1. Aquesta Ordenança va entrar en vigor el primer de gener de 1990 i regirà mentre no se n'acordi la
derogació o la modificació.

2. Les darreres modificacions de l’Ordenança van ser les de l’article 6è amb efectes a partir de l’1 de
gener de 2002
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regulado-
ra de les hisendes locals, i l’article 20.4.1 del mateix text, s’estableix la taxa per l’atorgament
de les llicències municipals per a l’obertura d’establiments, que es regirà per aquesta Orde-
nança fiscal. 

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa dels
costos directes o indirectes per tal de verificar que els establiments on es desenvolupen les activi-
tats econòmiques, mercantils i industrials, s’ajustin a les ordenances municipals vigents, als plans
d’ordenació i a les condicions legals exigides en matèria de seguretat, salubritat, higiene, sane-
jament i protecció del medi ambient i qualitat de vida, com a pressupòsit necessari previ, perquè
aquest Ajuntament atorgui la llicència d’obertura o autorització municipal a què es refereix l’arti-
cle 92 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei d’intervenció integral de
l’Administració.

2. A aquests efectes es consideren obertures:

2.1. La primera instal·lació de l'establiment per començar les activitats.
2.2. El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular.
2.3. La variació o alteració duta a terme a l’establiment, que suposi un canvi d’activitat.
2.4. La variació o alteració d’una activitat i un canvi de nom de la llicència anterior.

3. A aquests efectes es consideren canvis de nom:

3.1. El canvi de titularitat sense que comporti alteració o modificació de l’activitat o llicència o auto-
rització anterior.

4. A aquests efectes s’entén per modificació, ampliació o reducció:

4.1. La variació o alteració portada a terme a l’establiment sense que suposi un canvi d’activitat i
essent exercida pel mateix titular.

5. S’entendrà per establiment qualsevol local, estigui o no obert al públic, que no es destini exclusi-
vament a habitatges, on es desenvolupi una activitat mercantil, industrial o econòmica, encara que
aquesta es destini a l’ajut o complement de l’activitat principal o que hi tingui relació, amb l’objectiu
d’obtenir-ne beneficis o profit.



6. No estaran subjectes a la taxa els aparcaments que no requereixin llicència o autorització munici-
pal, d’acord amb l’ordenança o les disposicions que així ho regulin.

CAPÍTOL III. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 3 

L’obligació de contribuir neix en el moment de la presentació al Registre general de la sol·licitud de
llicència o autorització, o si de cas hi manca, per l’exercici de la indústria, comerç o professió de
què es tracti. S’entén que l’exercici de l’activitat empresarial s’inicia en el moment en què el titular for-
malitza les declaracions corresponents als impostos que gravin les activitats, o s’exerceixi l’activitat.

CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS

Article 4

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’ar-
ticle 33 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat que es pretén, o si s’escau, que es realitzi en
qualsevol establiment on es desenvolupa una activitat econòmica, industrial o mercantil.

CAPÍTOL V. RESPONSABLES

Article 5 

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 en l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL VI. GESTIÓ

Article 6 

La denegació de la llicència o autorització d’obertura, la seva revocació o anul·lació, de conformitat
amb el que disposa l’article 88 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, tindrà efec-
tes executius immediatament, sense perjudici dels recursos dels que fos legalment susceptible l’es-
mentada resolució.

En cas d’haver-se formalitzat l’ingrés dels corresponents drets, el contribuent podrà reclamar el seu
retorn sempre que s’hagués clausurat l’establiment en el termini de vuit dies a comptar a partir de la
notificació de la resolució precedent, si no hagués romàs obert amb anterioritat en un terme superior
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a sis mesos. En el cas de no acatar ni complir la resolució municipal perdrà el dret a devolució de la
quantitat ingressada i incorrerà, a més a més, en les sancions pertinents.

Article 7

1. Les llicències o autoritzacions concedides d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança
caducaran: 

1.1. Als sis mesos de la data de concessió, si durant l’esmentat període no hagués estat obert al
públic el nou establiment o no s'hagués exercit l’activitat.

1.2. Si l’establiment, una vegada començades les seves activitats, romangués tancat durant sis
mesos consecutius o nou d’alterns, dins de l’any natural, llevat que en la llicència d’obertura es reco-
negués la condició d’estacional o de temporada.

2. Es podrà sol·licitar una sola pròrroga de tres mesos sempre que es demani abans de transcorre-
guts els sis mesos, assenyalats per a la caducitat en l’apartat 1.1 d’aquest article.

CAPÍTOL VII. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 8 tarifes

Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998 d’Intervenció
integral de l’Administració ambiental, el decret 136/99 pel qual s’aprova el reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998 i el Reglament d’activitats de Mataró.

A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES
Bars musicals 2.037,82 €

Cafès-teatre i cafès-concert 2.717,10 €

Salons recreatius i esportius 2.717,10 €

Gimnasos de més de 500 m2 2.717,10 €

Discoteques, sales de festa i ball, cinemes i teatres: 

aforament inferior a 500 persones 3.396,38 €

aforament superior a 500 persones 6.792,76 €

Comerços

superfície entre 700 i 1.000 m2 1.698,19 €

superfície entre 1.000 i 2.500 m2 3.396,38 €

superfície més gran de 2.500 m2 13.585,52 €

Estacions de servei 3.396,38 €

Estacions de servei amb activitats annexes 6.792,76 €

Hotels i residències

fins a 50 habitacions 3.396,38 €

de més de 50 habitacions 6.792,38 €
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Aparcaments

de 700 a 1.000 m2 2.615,21 €

de 1.000 a 2.500 m2 3.396,38 €

de 2.500 a 5.000 m2 6.792,76 €

de més de 5.000 m2 10.189,14 €

Magatzems

de 100 a 300 m2 509,46 €

de 300 a 600 m2 1.018,91 €

de 600 a 1.000 m2 1.698,19 €

de 1.000 a 5.000 m2 3.396,38 €

de més de 5.000 m2 6.792,76 €

Tallers familiars annex IV.2 101,89 €

Carnisseries amb obrador 679,28 €

Forns de pa o pastisseries

sense degustació 679,28 €

amb degustació 849,10 €

GLP per a ús domèstic 509,46 €

B) ACTIVITATS NO COMPRESES A L’APARTAT A
Activitats incloses en l’annex I 1.052,87 €

Activitats incloses en l’annex II.1 2.037,82 €

Activitats incloses en l’annex II.2 1.698,19 €

Activitats incloses en l’annex III 1.358,56 €

Activitats incloses en l’annex IV.1 443,21 €

Activitats incloses en l’annex IV.2 325,02 €

C) CÀLCUL DE LA TAXA QUAN ES DESENVOLUPI MÉS D'UNA ACTIVITAT:
Quan es realitzen 2 activitats: 150 % de la taxa corresponent a la superior.

Quan es realitzen 3 activitats: 200 % de la taxa corresponent a la superior.

Quan es realitzen 4 activitats: 250 % de la taxa corresponent a la superior.

Quan es realitzen 5 activitats: 300 % de la taxa corresponent a la superior.

D) CANVIS DE NOM
El 15 % de la tarifa que els correspondria pagar en cas de primera instal·lació.

E) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS
Per les ampliacions, modificacions o adaptacions que suposin modificació de les mesures correcto-

res, imposades a l’interessat en el moment que li va ser concedida la llicència d’instal·lació, 

la taxa serà d’un 50 % de l'annex vigent que li correspongui.

Per les ampliacions, modificacions o adaptació que no suposin modificació de les mesures correcto-

res, imposades a l’interessat en el moment que li va ser concedida la llicència d’instal·lació, la taxa

serà d’un 25 % de l'annex vigent que li correspongui.

Per les reduccions, la taxa serà d’un 15 % de la tarifa de l’annex vigent que li correspongui.

G) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA
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1) Activitats en què, per motius no justificats de l'interessat, es requereixi realitzar 

més d'una inspecció de comprovació i verificació de mesures correctores 

de la llicència o autorització. (Per cada inspecció addicional) 43,54

2) Inspeccions sol·licitades pel denunciat en expedients de denúncia, en les quals 

es comprovi que no s’han adoptat les mesures correctores (en concepte d’inspecció 

tècnica municipal) 43,54

3) Inspeccions de control periòdic. Quan aquesta generi més d’una inspecció motivada 

per causes imputables a l’interessat. Cada inspecció exclosa la primera 43,54

Realització d’activitats temporals que no comporten ocupació de via pública 

(excepte pirotècnia). Aquest apartat inclou activitats, espectacles, circs, festes i vendes 

de temporada en locals que no comportin ocupació de la via pública:

D'un a set dies 48,52

Tota una setmana o fracció d’excés fins a un màxim de tres mesos (import per setmana) 24,26

H) PIROTÈCNIA EN LOCALS
Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal 454,09

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i en temporades 

superiors a dos mesos anuals, per any 933,07

I) VIVERS MUNICIPALS
Per les activitats que s’instal·lin en vivers municipals, la taxa municipal serà:

Per les activitats incloses en l’annex IV s’aplicarà una bonificació del 50 % 

de la taxa que els correspongui.

Per les activitats incloses en els annexos diferents al IV s’aplicarà una bonificació 

del 30 % de la taxa que els correspongui.

J) ACTIVITATS EN GALERIES O CENTRES COMERCIALS
Les activitats que se situïn dins d’unes galeries o centre comercial i que suposin un nou punt 
de venda per a un establiment ja existent a Mataró i establert legalment, disposaran d’una bonificació
a la taxa de:

a) El 50 % de la taxa que els correspongui per les activitats de l'annex IV.
b) El 30 % de la taxa que els correspongui per les activitats incloses en els altres annexos que no

siguin el IV.

K) TRASLLAT D’INDÚSTRIA
Les indústries legalment establertes a Mataró i que es traslladin a un polígon industrial, qualificat com
a tal d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, disposaran d’una bonificació
d’un 30 % de la taxa que els correspongui.

L) MESURES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Aquelles activitats que incorporin en els seus projectes mesures d’estalvi i eficiència energètica i en

l’ús de l’aigua, la utilització d’energies renovables i la implantació de sistemes de minimització de

residus degudament justificades i quantificades en el projecte, disposaran d’una bonificació del 60

% de la taxa que els correspongui. 

Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació per sol·licitar la

llicència o autorització municipal:
• la memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada, juntament amb els estudis o audi-
tories que justifiquin els canvis del procés o de tecnologies, indicant quantitativament les millores
obtingudes;
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• el cost de les inversions realitzades;
• si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament d’Indústria i Energia o del Cen-
tre d’Iniciatives per a la Producció Neta del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix podran accedir a la subvenció de la taxa aquelles activitats:
• que tinguin implantat un sistema de gestió mediambiental certificada d’acord amb el Reglament
CCEE núm. 1836/92
ISO 14000,
• els productes de les quals tinguin concedida:
l’etiqueta ecològica europea (Reglament CCEE núm. 880/92),
el distintiu de garantia de qualitat ambiental (Decret 314/94).
Aquests programes han d’estar gestionats per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
La documentació presentada serà valorada per la Secció d’Activitats de l’Ajuntament que determi-
narà la procedència de la subvenció.

M) LES ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 
pagaran un 10 % de la tarifa que els correspondria pagar si tota l’activitat que realitzessin tingues

caràcter econòmic

N) L’AJUNTAMENT SUBVENCIONARÀ EL 100 % DE LA TAXA D’OBERTURA 
d’establiments a les cooperatives i tallers, en l’àmbit del desenvolupament del treball social i/o que

promogui la reinserció social i laboral, que ocupin entre 3 i 10 treballadors amb contracte laboral

iniciat dins del termini dels 30 dies posteriors a la posta en marxa de l’activitat.

O) TARIFA PER LLICÈNCIES ATORGADES A ACTIVITATS QUE NO HAN SOL·LICITAT LLICÈNCIA
abans de l’inici de l’activitat i que la sol·liciten prèvia denúncia: tarifa superior en un 20 % a
aquella que els correspondria pagar si haguessin sol·licitat la llicència prèviament.

CAPÍTOL VIII.DEVOLUCIÓ DE TAXES

Article 9

Si abans que passi un mes des de l’entrada de la sol·licitud de la llicència o autorització en el Regis-
tre general, i abans que l’autoritat o organisme municipal adopti algun acord, favorable o desfavo-
rable, l’interessat renuncia irrevocablement i formalment a la seva sol·licitud, caldrà que pagui una
quota equivalent al 10 % de la que, si s’hagués atorgat la llicència o autorització, li hauria corres-
post pagar d’acord amb la present Ordenança.

Si abans que passi un mes des de l’entrada de la sol·licitud de la llicència o autorització en el Regis-
tre general, i en el cas que l’autoritat o organisme municipal adopti algun acord, favorable o desfa-
vorable, l’interessat renuncia irrevocablement i formalment a la seva sol·licitud, caldrà que pagui una
quota equivalent al 50 % de la que, si s’hagués atorgat la llicència o autorització li hauria correspost
pagar d’acord amb la present Ordenança.

Si la renúncia es formula transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud al Registre gene-
ral, l'interessat haurà d’abonar una quota equivalent al 70 % de la quota que li hauria correspost
pagar d’acord amb la present Ordenança.
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No es procedirà al retorn de la quantitat abonada si l’interessat no renuncia expressament i així ho
sol·licita.

Tampoc es procedirà a la devolució si l’expedient s’atura per causa de l'interessat per un temps supe-
rior als tres mesos.

CAPÍTOL IX. NORMES PER A L’APLICACIÓ DE LA PRESENT ORDENANÇA

Article 10

Quan en un mateix local s’exerceixen diverses activitats industrials, comercials i professionals, o bé
coexisteixen indústries o activitats auxiliars o complementàries, cadascuna d’aquestes ha de proveir-
se de llicència específica, sense perjudici que la liquidació dels drets pot ser conjunta sempre que
totes aquestes tributin pel mateix concepte de l'epígraf de l'IAE.

Article 11

L’interessat realitzarà autoliquidació de la taxa, ingressant a les oficines de la recaptació municipal o
a les entitats bancàries que tenen conveni amb l’Ajuntament la quantitat corresponent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Article 12

Aquesta Ordenança deroga l'Ordenança fiscal núm. 14 de la taxa de llicència d’obertura d’establi-
ments aprovada l’any 1990.

DISPOSICIONS FINALS

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s’aplicarà l’Ordenança
fiscal general.

Aquesta Ordenança començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i restarà vigent mentre no s’a-
cordi la seva derogació o modificació.

La darrera modificació d’aquesta Ordenança ha estat la dels articles 2 i 8, i la supressió dels anne-
xos, a partir de l'1 de gener de 2002.
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CAPÍTOL I FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15 al 20 i particularment el 20 4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per recollida de brossa domiciliària
o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles, dels domicilis particulars, locals de
negoci, indústries, tallers, etc., així com del seu tractament i eliminació, que regirà per aquesta Orde-
nança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei
39/1988.

CAPÍTOL II SUBJECTES PASSIUS

Article 2

1. Són subjectes passius contribuents en la prestació del servei de caràcter general i obligatori de
recollida de brossa domiciliària o residus sòlids, les persones físiques o jurídiques, nacionals o estran-
geres, i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, beneficiaris del servei, bé
sigui com a titular d'activitats econòmiques o com a propietari, usufructuari, habitant, arrendatari o
precarista dels habitatges situats als llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei és realitzi.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent en el servei de recollida de bros-
sa domiciliària per habitatges, el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris que siguin els beneficiaris del servei.

Article 3

L'obligació de contribuir neix per la prestació del servei, el qual inclou la recollida directa de residus
domiciliaris i residus assimilables domiciliaris, d'acord amb les normes de l'Ordenança municipal
reguladora del servei.

CAPÍTOL III QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4

Consistirà en una quantitat fixa anual.

Article 5

La taxa per recollida d'escombraries s'aplica tenint en compte el cens i característiques d'aquesta
població, l'activitat que el servei reporta als usuaris, la naturalesa i finalitat de dit servei, el seu cost
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general i la capacitat econòmica de les persones o classes que l'utilitzin, i es liquidarà per cada
habitatge, local de negoci o indústria, establiment i parades de mercat esmentats anteriorment.

CAPÍTOL IV TARIFA

Article 6. Les bases i tarifes d'aquesta taxa seran anyals:

GRUPS 

GRUP 1

Habitatges

Entitats sense ànim de lucre

Restaurants, cafeteries i bars subjectes als epígrafs 674.5 i 674.6 de l'IAE

GRUP 2

Aparcaments

GRUP 3

Oficines

Bancs

Consultes

Magatzems no oberts al públic

Comerç al detall de pa, pastisseria… (epígraf 644)

Comerç al detall (menys alimentació)

Centres d’educació (sense restauració)

Reparacions

Comerç a l’engròs

GRUP 4

Restaurants

Pubs

Bars

Cinemes 

Teatres 

Comerç al detall de fruites i verdures (epígraf 641)

Comerç al detall de carn i derivats (epígraf 642)

Comerç al detall de peix (epígraf 643)

Comerç a l'engròs alimentari 

Autoserveis (0-120 m2)

Superserveis (120-400 m2)

Discoteques 

Activitats amb restauració

GRUP 5 a

Supermercats (400-2.500 m2)

Hipermercats (2.500-10.000 m2)

122
TAXA PER LA RECOLLIDA DE BROSSA DOMICILIÀRIA O RESIDUS
SÒLIDS URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS INSERVIBLES



Grans magatzems (superior a 10.000 m2)

Indústria alimentària

GRUP 5 b

Indústria no alimentària i tèxtil (màxim 240 l)

GRUP 6

Hotels

Pensions

Hospitals

GRUP 7 a

Parades petites a mercats municipals 

GRUP 7 b

Parades grans a mercats municipals (o mòduls de més d'una parada)

SUPERFÍCIE 40 60 120 400 1000 2.500 100.000 

GRUP 1 68,80 € 68,80 € 68,80 € 68,80 € 68,80 € 68,80 € 68,80 €

GRUP 2 70,43 € 70,43 € 70,43 € 70,43 € 87,33 € 101,41€ 115,51€

GRUP 3              78,85 € 101,96 € 126,78 € 159,75 € 261,71 € 261,71 € 261,71 €

GRUP 4 128,45 € 147,99 € 202,54 € 322,85 € 322,85 € 407,83 € 407,83 €

GRUP 5 A 128,45 € 147,99 € 202,05 € 264,27 € 414,59 € 414,59 € 499,53 €

GRUP 5 B 104,11 € 140,70 € 180,14 € 227,72 € 329,67 € 329,67 € 329,67 €

GRUP 6 168,24 € 176,73 € 186,90 € 234,48 € 336,44 € 421,38 € 506,37 €

GRUP 7 A 70,43 € 70,43 € 70,43 € 70,43 € 70,43 € 70,43 € 70,43 €

GRUP 7 B 75,89 € 75,89 € 75,89 € 75,89 € 75,89 € 75,89 € 75,89 €

TARIFES REDUÏDES

a. Recollida d'escombraries a locals compartits per dos subjectes passius amb activitats econòmiques
que tributin independentment.

Cada un d'ells tributarà el 80% de la quota de la tarifa que els correspondria pagar si ocupessin
locals independents.

b.Recollida d'escombraries a locals compartits per tres o més subjectes passius de la taxa, amb acti-
vitats econòmiques que tributen independentment.

La tarifa a pagar serà el 50% de la quota que els correspondria pagar si ocupessin locals independents.

c) Titulars d'activitats econòmiques que justifiquin que gestionen els seus residus per una via diferent a
la que ofereix l’Ajuntament, mitjançant un gestor autoritzat, pagaran el 30% de la taxa de recollida
de brossa que els correspondria pagar.
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Aquesta justificació s’haurà de realitzar amb la presentació de:

c.1.- Per industrials: 

• Còpia de la llicència municipal d’obertura
• Còpia de la declaració de residus a la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya de l'exer-

cici anterior
• Justificació del lliurament dels residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors

de residus de Catalunya
• Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l'exercici

c.2.- Per la resta d'activitats econòmiques:

• Còpia de la llicència municipal d’obertura
• Justificació del lliurament dels residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors

de residus de Catalunya.
• Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l'exercici

Per poder gaudir d’aquesta tarifa reduïda, cada any s'haurà de sol·licitar aportant la documentació
anterior i aportant la memòria del servei de recollida de residus, justificant que durant tot l’any s’ha
fet el servei mitjançant gestor autoritzat i que aquest ha estat avaluat favorablement per la Generalitat
de Catalunya.

El termini per presentar la documentació i sol·licitar l'aplicació de la tarifa reduïda per l'exercici
corrent, finalitzarà el 30 d'abril

La tarifa reduïda en cap cas serà inferior a la tarifa dels habitatges.

CAPÍTOL V NORMES DE GESTIÓ

Article 7

Cada any es confeccionaran dos padrons corresponents a la taxa pel servei referit als habitatges i
pel referit a les activitats econòmiques i altres usos diferents als habitatges, respectivament. En els
padrons constaran el subjecte passiu, els elements necessaris per determinar la tarifa i les quotes res-
pectives que resultin de l'aplicació d'aquesta Ordenança.

El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades
necessàries.

Article 8

Habitatges:

1. Les altes en el padró de la taxa per la recollida de la brossa domiciliària pels habitatges que es
produeixin durant l'exercici, tindran efecte dins del semestre natural en què s'haguessin produït, i s'a-
creditarà la del semestre que comprengui la data en què aquella s'hagi produït, i, si s'escau, el
següent fins a acabar l'any.
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2. Les baixes del padró per la taxa de recollida de brossa domiciliària pels habitatges s'hauran de
realitzar, a tot estirar, dins del darrer dia feiner del semestre corresponent per tal de poder tenir efec-
te al semestre següent, sol·licitant la seva declaració de no habitable. Els que no compleixin aquesta
obligació, continuaran subjectes al pagament de l'exacció. 

La tarifa pels habitatges és irreductible i es fixa en 64,3 euros

El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener i el titular estarà obligat al pagament de la taxa de
l’habitatge en aquesta data. En casos d’alta d’habitatges, el titular l’haurà de pagar en el moment de
fer l’alta en el padró.

Article 9

Activitats econòmiques i altres usos diferents als d'habitatge. 

1. S'entendrà que al local s'exerceix una activitat econòmica industrial, comercial, professional o
artística, quan aquesta estigui subjecta a l'impost sobre activitats econòmiques, encara que per raó
de circumstàncies especials, el titular estigui exempt del pagament d'aquest impost. En aquest cas el
subjecte passiu de la taxa serà el titular de l'activitat econòmica.

2. Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin al propi habitatge, només s'a-
creditarà la tarifa de l'activitat i no la de l'habitatge, sempre que es compleixin els següents requisits:

- Accés únic per a activitat i habitatge.

- El termini per a presentar les sol·licituds serà de dos mesos abans de l'inici del període voluntari de
pagament.

La quota es prorratejarà per trimestres naturals, en cas d'inici o cessament de l’activitat, amb el
mateix criteri que l’IAE. Quan es produeixi la baixa de la taxa de la brossa, tarifa industrial, es pro-
duirà automàticament l’alta en el padró de la taxa de la brossa, tarifa domiciliària.

3. Quan la base de la taxa es refereixi directament a la superfície del local seran d'aplicació les nor-
mes de determinació de superfície de l'impost sobre activitats econòmiques.

4. El subjecte passiu de la taxa per recollida de brossa per activitats econòmiques i altres usos dife-
rents als d'habitatge ha de formalitzar l'alta en el Padró dintre dels 30 dies hàbils següents a la data
d'inici de l'activitat. A aquest efecte haurà de presentar la declaració d'alta, i ingressar simultània-
ment la quota corresponent.

La quota a satisfer en cas de primera inclusió, s'obtindrà dividint la quota anual per quatre i multipli-
cant aquest resultat pel nombre de trimestres que resten per finalitzar l'exercici, incloent-hi aquell en
què té lloc l'alta.

L'autoliquidació produirà automàticament l'alta al respectiu padró, per la qual cosa les liquidacions
dels períodes successius podran ésser notificades col·lectivament d'acord amb l'article 124.3 de la
Llei general tributària.

5. En cas de baixa de l'activitat, el subjecte passiu haurà de presentar la corresponent sol·licitud de
baixa, que tindrà efecte dins del següent trimestre de la seva presentació, i prèvia comprovació per
part dels Serveis d'Inspecció Municipal.
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El subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de la quota corresponent als trimestres naturals en què
s'hagi pogut comprovar que no s’exercia l'activitat.

6. Pel que fa a la quota de les activitats subjectes a l'IAE, es prorratejarà d’acord amb les normes
d’altes i baixes d’aquest impost.

CAPÍTOL VI INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin 
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei general tributària i el Reglament del procediment
sancionador.

CAPÍTOL VII SUBVENCIONS

Article 11

Es concedirà la subvenció del pagament de la taxa de recollida de brossa domiciliària a tots aquells pen-
sionistes, jubilats i persones en atur forçós que reuneixin totes i cadascuna de les condicions següents:

1. Que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals al salari mínim interprofessional
aprovat cada any per Llei de pressupostos generals de l'Estat.

2. Que no tinguin cap altra finca que el propi habitatge.

DISPOSICIONS FINALS

3. Que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d'un sol vehicle.

Article 12

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 13

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990, i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o modificació.

La darrera modificació de l'Ordenança ha estat la dels articles 6è,8è i 9è amb efectes a partir de l'1
de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s'estableix la taxa pels serveis de llicència de tall i ocupació de via pública.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix en el cas de sol·licitar llicència, amb la sol·licitud i, en els casos en què
no se sol·licita, pel fet de dur a terme el tall del carrer i/o l’ocupació.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, beneficiàries dels ser-
veis per haver sol·licitat la llicència o per haver formalitzat el tall i/o l’ocupació del carrer sense
aquesta.

Les entitats sense finalitats lucratives que realitzin un tall de carrer per activitats no lucratives de tipus
cultural, lúdic, festiu o esportiu gaudiran d’exempció de la taxa.

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
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CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 18,25 euros

b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 43,85 euros

c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 29,35 euros

d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 78,60 euros

En els casos en què la llicència es sol·licitada per entitats que promouen el foment de la vida cultural, social i
lúdica al carrer, per a la realització d'activitats de caire cultural i de foment d'activitats esportives, lúdiques,
culturals i de foment de valors festius que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar serà zero.

TARIFA PER A CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE LA VIA PÚBLICA:
a) Per a usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls fins a 24 a l'any:

a.1) 61,60 € per xarxa no bàsica,

a.2) 123,20 € per xarxa bàsica.

b) Per a usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 25 i 48 a l'any: 
b.1) 123,20 € per xarxa no bàsica,

b.2) 246,45 € per xarxa bàsica.

c) Per a usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 49 i 96 a l'any: 
c.1) 246,45 € per xarxa no bàsica,

c.2) 492,95 € per xarxa bàsica.

d) Per a usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 97 i 192 a l'any: 
d.1) 492,95 € per xarxa no bàsica,

d.2) 985,90 € per xarxa bàsica.

e) Per a usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls superior a 192 a l'any: 
e.1) 985,90 € per xarxa no bàsica,

e.2) 1.971,80 € per xarxa bàsica.

Aquesta condició no eximirà el titular de la necessitat de sol·licitar en cada tall la llicència correspo-
nent, no obstant això, aquesta es liquidarà d'acord amb l’escalat següent:

TARIFES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER CONTRIBUENTS QUE TINGUIN ATORGADA
LA CONDICIÓ D'USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE LA VIA PÚBLICA
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 3,65 euros

b) Tall de carrer de vial de xarxa no bàsica 8,75 euros

c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 5,85 euros

d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 15,70 euros

Via conveni es podrà regular el sistema de liquidació d'aquesta taxa amb periodicitat trimestral.
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Article 6

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d’11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari i l’Or-
denança fiscal general.

DISPOSICIONS FINALS

Article 7

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
Fiscal General.

Article 8

Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 2001 i serà vigent mentre no se n'a-
cordi la derogació o la modificació.

La darrera modificació d’aquesta Ordenança ha estat la dels articles 3er i 5è, amb efectes de l’1 de
gener de 2002.

129
TAXA DE LLICÈNCIA DE TALL I OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA



131
TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS

ADMINISTRATIVES D'AUTOTAXIS I D'ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 15 al 19 i 20.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regula-
dora de les hisendes locals, s'estableix una taxa per l'atorgament de llicències i autoritzacions admi-
nistratives d'autotaxis i d'altres vehicles de lloguer, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'ar-
ticle 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L'obligació de contribuir ve determinada per la sol·licitud de llicència, sense la qual no es faculta l'e-
xercici de cap de les activitats que s'esmenten en l'article precedent.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

Estan subjectes a l'obligació prèvia de la llicència, i, per tant, al pagament dels drets que estableix
aquesta Ordenança, les persones titulars de les activitats esmentades en l'article 1, pertocant al con-
cessionari al qual s'autoritza el seu exercici el pagament de la taxa pertinent.

CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4

S'aplicaran, pel que fa referència a aquesta Ordenança, les tarifes següents:

ORDENANÇA 17

TARIFES €

1. Atorgament de llicència per a l'exercici del servei d'autotaxis, amb taxímetre dins 

del terme municipal (classe A) 490,30 



2. Atorgament de llicència per a l'exercici del servei d'automòbils de prestacions 

especials i d'abonament (classe C) 817,20 

3. Traspassos autoritzats:

Entre vius: el 40 % de la llicència,

classe A 196,15 

classe C 326,85 

Mortis causa: el 15 % de la llicència,

classe A 73,55 

classe C 122,55 

4. Llicències de substitució de vehicles en qualsevol de les modalitats esmentades 34,05 

5. Expedició del permís municipal de conductor d'autotaxi 7,05 

6. Revisions:

Ordinària i reglamentària 3,50 

Especial per canvi o traspàs 7,05 

Aquests serveis es regulen per l'Ordenança municipal del servei urbà en automòbils lleugers.

DISPOSICIONS FINALS

Article 5

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 6

1. Aquesta Ordenança va començar a regir el primer de gener de 1990 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació de la present Ordenança ha estat la de l’article 4, amb efectes a partir del
primer de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposen els articles 58 i 20.3 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa per ocupacions del sòl, subsòl i vol de la via pública, que es regirà per les
disposicions d’aquesta Ordenança.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del sòl, subsòl
i vol de la via pública en els termes establerts en l’article 5 d’aquesta Ordenança. 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, a les quals es conce-
deixin llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si
no disposen de la preceptiva autorització.

CAPÍTOL IV. BENEFICIS FISCALS

Article 4

1. L’Estat i la comunitat autònoma no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 de l’Ordenança, sempre que siguin
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos rela-
cionats amb la seguretat ciutadana i la defensa nacional.

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5 

1. La quantia de la taxa serà la següent: 

A tots els casos que es tracten en aquesta Ordenança, se'ls aplicarà la tarifa següent, segons la cate-
goria del carrer i en funció del temps de durada de l'aprofitament i de la superfície l'ocupació de la
qual queda autoritzada en virtut de la llicència, o la realment ocupada, si fos més gran:

TARIFA FIXA O PER CATEGORIES 

A. ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS FIX CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

A.1. TAULES I CADIRES

A.1.1. TEMPORADA ESTIU (tarifa/m2) 0 8,20 7,00 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55

A.1.2. ANUAL (tarifa / m2) 0 13,75 11,65 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

A.2. TAULELLS VENDA FORA ESTABLIMENT

A.2.1. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa per m2) 0 18,65 18,65 17,80 16,95 16,95 16,95 16,95

A.2.2. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa per m2) 0 37,30 37,30 35,50 33,85 33,85 33,85 33,85

A.2.3. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa /m lineal) 0 7,40 7,40 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75

A.2.4. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa /m lineal) 0 14,90 14,90 14,05 13,45 13,45 13,45 13,45

A.3. TENDALS (tarifa per m2) 0 1,55 1,55 1,15 0,90 0,90 0,90 0,90

A.4. APARELLS AUTOMÀTICS SOBRE V.P.

A.4.1. VOLADA < 0,5 m (tarifa per m lineal) 0 13,85 13,85 11,55 9,25 9,25 9,25 9,25

A.4.2. VOLADA > 0,5 m (tarifa per m lineal) 0 23,15 23,15 18,55 13,85 13,85 13,85 13,85

A.4.3. LÍNIA DE FAÇANA (tarifa per m lineal) 0 66,85 62,40 53,50 44,55 40,10 31,20 26,75

A.5. VITRINES I APARADORS

A.5.1. QUE SURTIN < 1 m FAÇANA (tarifa per m lineal) 0 7,80 7,80 6,55 5,35 5,35 5,35 5,35

A.5.2. QUE SURTIN > 1 m FAÇANA (tarifa per m lineal) 0 3,05 3,05 2,25 1,90 1,90 1,90 1,90

A.6. APARELLS D’AIRE CONDICIONAT (tarifa per aparell) 11,90 0 0 0 0 0 0 0

A.7. RÈTOLS-BANDERA (tarifa per m2) 0 1,55 1,55 1,15 0,75 0,75 0,75 0,75

A.8. PARAVENTS (tarifa / m / mesos) 2,65 0 0 0 0 0 0 0

A.9. QUIOSCOS

A.9.1. GELATS D’ESTIU fins a 4 metres quadrats (tarifa per mes) 0 48,90 48,90 46,95 44,80 44,80 44,80 44,80
Per cada m2 d'excés 9,15 0 0 0 0 0 0 0

A.9.2. CASTANYES fins a 12 metres quadrats (tarifa per mes) 55,15 0 0 0 0 0 0 0
Per cada m2 d'excés 10,50 0 0 0 0 0 0 0

A.9.3. PERMANENTS Fins a 5 metres quadrats (tarifa) 73,15 0 0 0 0 0 0 0
A partir de 5 metres quadrats 10,40 0 0 0 0 0 0 0

A.9.4. ALTRES ACTIVITATS DE TEMPORADA (tarifa per m2 i setmana) 0 9,85 9,85 9,40 8,90 8,90 8,90 8,68

B. OCUPACIONS TRANSITÒRIES

B.1. Recintes o tanques (tarifa / m2 / mes) 3,27 0 0 0 0 0 0 0

B.2. Bastides (tarifa / m2 / mes) 3,27 0 0 0 0 0 0 0
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B.3. Grues (tarifa per mes) 16,36 0 0 0 0 0 0 0

B.4. Contenidors (tarifa per dies) 2,61 0 0 0 0 0 0 0

B.5. Materials d'enderroc, construcció, arena.. (tarifa / m2 / dies) 1,52 0 0 0 0 0 0 0

B.6. Casetes de venda immobiliària. Fins a 8 metres quadrats (tarifa/mes) 0 67,10 67,10 67,10 60,4 60,40 60,40 60,40
Per 16 m2 (tarifa per mes) 0 134,20 134,20 127,50 120,75 120,75 120,75120,75

B.7. Tanques per a publicitat (tarifa / m2 / mes) 0 4,05 4,05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55

B.8. Talls de trànsit (tarifa per hora) 1,60 0 0 0 0 0 0 0

B.9. Ocupació d'un vial (tarifa per hora) 0,75 0 0 0 0 0 0 0

B.10. Taquilles que donin a la via pública on s’expedeixen 
entrades per a espectacles, per taquilla i mes 2,30 0 0 0 0 0 0 0

B.11. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística
regular, el primer any per metre lineal 1,60 0 0 0 0 0 0 0

B.12. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística 
regular, els quatre anys següents, per metre lineal 0,75 0 0 0 0 0 0 0

B.13. Apuntalament de façanes en edificis subjectes a nova alineació,
el primer any, per metre lineal 3,15 0 0 0 0 0 0 0

B.14. Apuntalament de façanes en edificis subjectes a nova alineació,
els quatre anys següents, per metre lineal 2,30 0 0 0 0 0 0 0

B.15. Mostres, figurins, mercaderies o qualsevol altre objecte col·locat 
a les voravies, façanes o en qualsevol altre lloc visible des de la via 
pública, per cada m2 o fracció, i any 0 15,45 15,45 12,30 9,25 9,25 9,25 9,25

b.16. Això mateix, però que no sobresurti de la línia de la façana, 
o que estigui a menys de 0,20 m de distància d'aquesta, si estan 
en comunicació directa amb la via pública 4,60 4,60 3,05 1,55 1,55 1,55 1,55

C. ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA

C.1. FIRES

Parades de venda a les revetlles, fins a 2 m2 o fracció i dia 3,55 0 0 0 0 0 0 0

Parada per a la venda de llibre vell en les festes de Les Santes, 
per setmana i m2 4,40 0 0 0 0 0 0 0

Venda i exposicions ambulants, degustació o altres activitats similars. 
Aquest apartat comprèn també les parades de venda ocasionals, 
així com les rulots, etc. No compreses en altres apartats: per setmana, 
m2 o fracció (mínim una setmana) . S’exigirà una fiança 
de 150,25 euros, que s’haurà d’abonar en el moment en què 
es concedeixi l’autorització de la instal·lació. 4,40 0 0 0 0 0 0 0

La taxa s'exigirà per l'ocupació del sòl, durant 10 dies o fracció, 
amb alguna de les casetes, parades, aparells o similars que es 
mencionaran a continuació: Quan s’excedeixi dels metres quadrats 
assenyalats en les tarifes dels conceptes que constitueixen aquest 
apartat i en l'apartat específic no estigui prevista una altra tarifa, 
s'exigirà una quantitat complementària de la forma següent: 

- per cada m2 o fracció d'excés 0,80 0 0 0 0 0 0 0

Quan algun supòsit no estigués expressament contemplat en cap dels següents apartats, tindrà el tractament del més similar.

C.2. ESPECTACLES

Envelats o closos per ballar, concerts i altres espectacles similars 
per cada mil m2 o fracció i dia 42,95 0 0 0 0 0 0 0
S’exigirà una fiança de 622 euros. Que s’haurà d’abonar en el moment en què es concedeixi l’autorització

C.3. CIRCS I ALTRES ESPECTACLES SIMILARS
Per cada mil m2 o fracció dia 44,85 0 0 0 0 0 0 0
Per cada 500 m2 d'excés de cada mil m2 i dia 0,77 0 0 0 0 0 0 0
Fiança 725,20 0 0 0 0 0 0 0
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C.4. PARADES 0 0 0 0 0 0 0 0

Jocs de destresa o força, fins a 5 m2 160,20 0 0 0 0 0 0 0

Artesania, quincalleria, bijuteria, joguines i llibres, fins a 5 m2 16,20 0 0 0 0 0 0 0

Fruita seca i llaminadures, fins a 5 m2 16,20 0 0 0 0 0 0 0

Ruletes, fins a 4 m2 24,25 0 0 0 0 0 0 0

Màquines escurabutxaques, per cada màquina 16,20 0 0 0 0 0 0 0

Màquines sorpresa, per cada màquina 4,05 0 0 0 0

C.5. CASETES 0 0 0 0 0 0 0 0

Tast de vins, fins a 10 m2 24,25 0 0 0 0 0 0 0

Caseta de tir, fins a 10 m2 24,25 0 0 0 0 0 0 0

Bars, fins a 25 m2 40,50 0 0 0 0 0 0 0

Bunyoleries i xurreries, fins a 10 m2 24,25 0 0 0 0 0 0 0

Tómboles, venda d'encants i bingos, fins 15 m2 56,75 0 0 0 0 0 0 0

Espectacles, laberints, cases de la por i guinyols, fins a 25 m2 56,77 0 0 0 0 0 0

C.6. APARELLS 0 0 0 0 0 0 0 0

Gronxadors i "balansos", fins a 10 m2 24,25 0 0 0 0 0 0 0

Autos de xoc, fins a 200 m2 405,35 0 0 0 0 0 0 0

Autos de xoc infantil, motos de xoc i "baby aquàtic", fins a 50 m2 121,60 0 0 0 0 0 0

Escalèxtric, fins a 50 m2 121,60 0 0 0 0 0 0 0

Carrussels, "Babys", voladors i cavallets, fins a 25 m2 81,10 0 0 0 0 0 0 0

Muntanyes russes, sínies, "pop" i "làtigo", fins a 100 m2 121,60 0 0 0 0 0 0 0

Sínia infantil, fins a 10 m2 24,25 0 0 0 0 0 0 0

Tren de la bruixa, fins a 100 m2 121,60 0 0 0 0 0 0 0

Globus i castells inflables i llits elàstics, fins a 20 m2 81,10 0 0 0 0 0 0 0

C.7. TRANSFORMADORS INSTAL·LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS

Fins a 25 KVA, per any 79,40 0 0 0 0 0 0 0

De 25 KVA, fins a 100 KVA, per any 119,11 0 0 0 0 0 0 0

Més de 100 KVA fins a 200 KVA, per any 158,80 0 0 0 0 0 0 0

Més de 200 KVA, per any 198,50 0 0 0 0 0 0 0

C.8. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE EXCEDIR 
DE 550 VOLTS DE TENSIÓ Tributaran anyalment i per metre lineal.

Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable 0,01 0 0 0 0 0 0 0

De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable 0,01 0 0 0 0 0 0 0

De 10 a 50 mm2 de secció, per cada cable 0,02 0 0 0 0 0 0 0

De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable 0,02 0 0 0 0 0 0 0

De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable 0,02 0 0 0 0 0 0 0

De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable 0,04 0 0 0 0 0 0 0

De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable 0,06 0 0 0 0 0 0 0

De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable 0,07 0 0 0 0 0 0 0

Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes esmentades afectades del coeficient multiplicador 2.

Per cada metre lineal de canonada, fins a 1 polzada de xarxa 
de distribució d'aigües, per any 0,03 0 0 0 0 0 0 0
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Per cada metre lineal de canonada, superior a 1 polzada 
de xarxa de distribució d'aigües, per any 0,07 0 0 0 0 0 0 0

C.9. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB ALTRES CONSTRUCCIONS O INSTAL·LACIONS

Pagaran per m3 i any:

En carrers de 1a categoria 3,95 0 0 0 0 0 0 0

En carrers de 2a categoria 1,95 0 0 0 0 0 0 0

En carrers de 3a cat. i resta de categories 0,75 0 0 0 0 0 0 0

C.10. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL AMB CABLE DE FIBRA ÒPTICA

Per cada connexió entre dos punts amb fibra òptica pròpia, (totes les categories)

a) Per cada connexió amb ample de banda de 34 Mbps anualment: (Totes les categories) 21.665,00 

b) Per cada connexió amb ample de banda de 2 Mbps anualment:: (Totes les categories)2.422,00

C.11. TRANSFORMADORS INSTAL·LATS A LA VIA PÚBLICA OCUPANT-NE VOL I SÒL

Fins a 25 KVA, per any 119,11 0 0 0 0 0 0 0

De 25 KVA a 100 KVA, per any 158,80 0 0 0 0 0 0 0

Més de 100 KVA, fins a 200 KVA, per any 198,50 0 0 0 0 0 0 0

Més de 200 KVA, per any 238,20 0 0 0 0 0 0 0

C.12. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE PASSAR DE 50.000 VOLTS

Pagaran anyalment i per metre lineal: 0 0 0 0 0 0 0 0

Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable 0,01 0 0 0 0 0 0 0

De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable 0,01 0 0 0 0 0 0 0

De 10 fins a 50 mm2 de secció, per cada cable 0,02 0 0 0 0 0 0 0

De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable 0,02 0 0 0 0 0 0 0

De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable 0,02 0 0 0 0 0 0 0

De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable 0,04 0 0 0 0 0 0 0

De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable 0,06 0 0 0 0 0 0 0

De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable 0,07 0 0 0 0 0 0 0

Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa esmentada afectada del coeficient multiplicador 2.

C.13. CAIXES D'ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRES O ARMARIS DE CONTROL, COMANDAMENT I PROTECCIÓ, PER A TENSIONS

Fins a 500 volts, per any 19,80 0 0 0 0 0 0 0

Més de 500 volts, per any 39,70 0 0 0 0 0 0 0

Per cada mòdul o aïllador, per any 0,01 0 0 0 0 0 0 0

Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòduls, per any 0,35 0 0 0 0 0 0 0

Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòduls, per any 0,75 0 0 0 0 0 0 0

Per cada pal, o columna, de qualsevol material, per any 0,32 0 0 0 0 0 0 0

Per cada cavallet de ferro, per any 0,40 0 0 0 0 0 0 0

Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any 0,03 0 0 0 0 0 0 0

Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any 0,09 0 0 0 0 0 0 0

De volum fins a 5 decímetres cúbics, a l'any 1,15 0 0 0 0 0 0 0

De volum superior a 5 decímetres cúbics, a l'any 3,95 0 0 0 0 0 0 0

Les empreses de telefonia mòbil tributaran en funció de l’explotació del sòl que realitzin i en funció del nombre d’abonats que
tinguin en el municipi.
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CAPÍTOL VI. NORMES DE GESTIÓ

Article 6

1. A l'efecte d’aplicar les tarifes d’aquesta taxa, les vies públiques es classifiquen en les categories
aprovades als efectes fiscals.

2. Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públi-
ques classificades amb categoria diferent, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria
superior.

3. Els parcs, els jardins i les deveses municipals tindran la mateixa categoria que aquella via pública
adjacent que sigui d’inferior categoria.

4. Els aprofitaments que es realitzin en terrenys de propietat municipal, tributaran com si haguessin
estat efectuats en la via de categoria superior amb què confrontin.

5. Les vies públiques que encara no estiguin classificades es consideraran d’última categoria, i roman-
dran amb aquesta qualificació fins que el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent.

CAPÍTOL VII. DRET A PERCEBRE

Article 7

1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a tots els efec-
tes s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta es va sol·licitar. 

2. Amb la sol·licitud de la llicència, es realitzarà un dipòsit de l’import de la taxa.

3. Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa tindrà
lloc quan s’iniciï aquest aprofitament.

CAPÍTOL VIII. PERÍODE IMPOSITIU

Article 8

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb
el determinat a la llicència municipal.

2. Quan l’aprofitament especial o la utilització privativa hagin estat autoritzats o prorrogats per dife-
rents exercicis, el període impositiu comprendrà tot l’any natural, excepte en els casos d’inici o ces-
sament de la utilització privativa o aprofitament especial.

3. En els casos d’inici de la utilització privativa o aprofitament especial la taxa es calcularà propor-
cionalment al nombre de mesos naturals que restin per a finalitzar l’any, inclòs el del començament
de l’aprofitament.
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4. Una vegada s’hagi concedit l’aprofitament mitjançant llicència, hom l’entendrà prorrogada
mentre el titular no sol·liciti la corresponent baixa, i l’Ajuntament, un cop fetes les inspeccions
oportunes, la hi concedeixi. La baixa tindrà efecte a partir del primer dia del mes següent al de la
seva concessió.

5. En els casos de cessament de la utilització privativa o aprofitament especial la taxa es calcularà
proporcionalment als mesos naturals transcorreguts des de l’inici de l’any. A tal efecte, els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als mesos que no han rea-
litzat la utilització privativa o l’aprofitament especial.

CAPÍTOL IX. PAGAMENT

Article 9

El pagament es realitzarà en règim d’autoliquidació amb la sol·licitud de la llicència.

En els casos en què la llicència duri més d’un període impositiu, el pagament es realitzarà anyalment
en els terminis fixats en el calendari fiscal de l’Ajuntament.

CAPÍTOL X. NOTIFICACIONS

Article 10

1. L’Ajuntament notificarà l’alta en padró, però d’acord amb el que preveu l’article 124.3 de la Llei
general tributària, en els exercicis següents no es notificarà personalment, sinó col·lectivament mit-
jançant l’exposició pública del padró.

2. D’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes
de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transforma-
ció dels anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre
que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic que s'ha
substituït.

CAPÍTOL XI. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 11

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Or-
denança fiscal general.

139
TAXA PER OCUPACIONS DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA



DISPOSICIONS FINALS

Article 12

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 13

La darrera modificació d’aquesta Ordenança ha estat la de l’article 5è, amb efectes a partir de l’1
de gener de 2003 i serà vigent mentre no se n'acordi la derogació o la modificació.
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141
TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'ÚS

PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DE PAVIMENT 
O VORERES A LA VIA PÚBLICA 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.3 f) de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa per obertura de clots o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda
del paviment o voreres a la via pública.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix pel fet de sol·licitar qualsevol llicència que impliqui la remoguda del
paviment de les calçades o voreres, sigui quina sigui la seva finalitat.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, a qui es concedeixin
llicències per a obrir rases o clots en la via pública, o qui es beneficiï de l’aprofitament, si no dispo-
sa de la preceptiva autorització.

2. Tindrà la condició de substitut del contribuent, el constructor o contractista.

CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma: 



ORDENANÇA 19

TARIFES EUROS
OBERTURA DE RASES EN GENERAL

Es cobrarà per cada metre lineal

• Sobre voreres pavimentades:

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies 3,4

Per cada dia de més 1,70

• Sobre voreres no pavimentades però provistes de la vorada corresponent:

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies 2,05

Per cada dia de més 1

• Sobre calçades en carrers pavimentats amb llambordes damunt de sorra, o qualsevol altra mena

de pavimentació:

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies 4,14

Per cada dia de més 2,10

• En calçades de carrers no pavimentats:

Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies 1,70

Per cada dia de més. 1,30

L'import dels drets per cada obertura de rasa serà com a mínim de 3,85

EXCAVACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CAMBRES SUBTERRÀNIES DESTINADES 

A LA INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS

• En voreres pavimentades (per m3) 3,35

• En voreres no pavimentades (per m3) 2,05

• En calçades pavimentades (per m3) 4,25

• En calçades no pavimentades (per m3) 1,70

Els preus de la tarifa anterior s'incrementaran en un 50 % quan les rases travessin carrers amb voreres
de tres metres o més, quan s'obrin en llocs que no siguin d'encreuament amb altres carrers o amb els
seus xamfrans.

CAPÍTOL V. NORMES DE GESTIÓ

Article 6

Aquells qui, mitjançant el permís corresponent realitzin l’obertura de la rasa a la via pública o a les
voreres, hauran de deixar el sòl del carrer afectat en el seu primitiu estat, dins del termini màxim de
vuit dies a comptar de l’endemà de l’acabament de l’obra. El tècnic municipal inspeccionarà l’estat
del carrer o la vorera, i si no el troba d’acord amb les condicions primitives, s’ordenarà l’arranjament
que calgui. En cas d’incompliment es realitzarà per execució subsidiària, amb càrrec al dipòsit de
què es parla en l’article 8.
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CAPÍTOL VI. DRET A PERCEBRE

Article 7

1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a tots els efec-
tes s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta es va sol·licitar. 

2. Amb la sol·licitud de la llicència es pagarà la taxa. No es concedirà llicència sense pagament
d’aquesta.

3. Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, el meritament de la taxa
tindrà lloc quan s’iniciï aquest aprofitament.

CAPÍTOL VII. DIPÒSIT

Article 8

Els autoritzats tindran l’obligació de constituir un dipòsit per tal de respondre de les despeses de
reparació del paviment, en el cas que aquesta no s’hagués fet en la forma deguda. Aquest dipòsit es
fixàra de la forma següent:

FIANCES EUROS
Preu per reposició de la capa d'aglomerat asfàltic quan aquesta 

s'executi per l'Ajuntament (per m2) 29,95

El dipòsit per a respondre de les despeses de reconstrucció es fixa 

d'acord amb la següent escala:

Sobre vorera pavimentada (per m2) 43,25

Sobre calçada asfaltada o amb paviment de llambordes amb sorra (m2) 35,00

Sobre calçada amb paviment de llambordes lligades amb ciment (per m2) 58,60

Sobre voreres o calçades no pavimentades (per m2) 18,90

Aquest preu públic no es cobrarà a les companyies subministradores.

CAPÍTOL VIII.PAGAMENT

Article 9

El pagament es realitzarà en règim d’autoliquidació amb la sol·licitud de la llicència.
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CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Or-
denança fiscal general.

DISPOSICIONS FINALS

Article 11

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 12

1. Aquesta Ordenança començarà a regir el primer de gener de 1999 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

2. La darrera modificació d’aquesta Ordenança, ha estat la de l’article 5è amb efectes a partir de
l’1 de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposen els articles 58 i 20.3h) de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per a aparcament. 

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, a les quals es conce-
deixin llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o les que es beneficiïn de l’aprofitament, si
no disposen de la preceptiva autorització.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent, en les taxes per entrada de vehicles, els propie-
taris de les finques i els locals a què tinguin accés les entrades dels vehicles, els quals podran reper-
cutir, si s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

CAPÍTOL IV. BENEFICIS FISCALS

Article 4

1. L’Estat i la comunitat autònoma no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 de l’Ordenança, sempre que siguin
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos rela-
cionats amb la seguretat ciutadana i la defensa nacional.

2. Les escoles públiques i els edificis i les instal·lacions municipals destinats a un servei públic no
pagaran la taxa.
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CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la forma següent: 

ORDENANÇA 20

TARIFES €

GUALS

Anyals (per metre i hora/dia) 0

Temporals (per metre i hora/dia i mes) 0

En els casos en què el titular de la llicència sigui un minusvàlid que l’hagi 

obtingut en qualitat de tal, la tarifa serà (per metre i hora/dia) 0

ESTACIONAMENTS RESERVATS

Anyals (per metre i hora/dia) 1,5

Indefinits quinzenals 0,75

Temporals (per metre i hora/dia i mes) 0,15

En els casos en què el titular de la llicència sigui un minusvàlid que l’hagi 

obtingut en qualitat de tal, la tarifa serà (per metre i hora/dia) 0

CAPÍTOL V. DRET A PERCEBRE

Article 7

1.- La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, moment que, a tots els efec-
tes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta es va sol·licitar.

2.- Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa
tindrà lloc quan s’iniciï aquest aprofitament.

CAPÍTOL VIII. PERÍODE IMPOSITIU

Article 8

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb
el determinat a la llicència municipal.

2. Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogat per diversos exercicis, el període
impositiu comprendrà tot l’any natural, excepte en els casos d’inici o cessament de la utilització pri-
vativa o de l’aprofitament especial.
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3. En els casos d’inici de la utilització privativa o de l’aprofitament especial la taxa es calcularà pro-
porcionalment al nombre de mesos naturals que restin per a finalitzar l’any, inclòs el del comença-
ment de l’aprofitament.

4. Una vegada s’hagi concedit l’aprofitament mitjançant llicència, hom l’entendrà prorrogada mentre
el titular no sol·liciti la corresponent baixa, i l’Ajuntament, un cop fetes les inspeccions oportunes, la hi
concedeixi. La baixa tindrà efecte a partir del primer dia del mes següent al de la seva concessió.
Queden exceptuades les reserves temporals per obres, que no seran prorrogables llevat que hi hagi
una sol·licitud específica.

5. En els casos de cessament de la utilització privativa o de l’aprofitament especial la taxa es calcu-
larà proporcionalment als mesos naturals transcorreguts des de l’inici de l’any. A tal efecte, els sub-
jectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als mesos que no
han realitzat la utilització privativa o l'aprofitament especial.

6. En els casos que per causes no imputables a l’interessat no es puguin fer servir el gual, el titular de
la llicència podrà sol·licitar la devolució de l’import corresponent als mesos naturals en els que no ha
pogut gaudir de la utilització del gual

CAPÍTOL IX. PAGAMENT

Article 9

El pagament es realitzarà en règim d’autoliquidació quan es resolgui l’expedient de la llicència
sol·licitada.

En els casos que la llicència duri més d’un període impositiu, el pagament es realitzarà anyalment en
els terminis fixats en el calendari fiscal de l’Ajuntament.

CAPÍTOL X. NOTIFICACIONS

Article 10

1. L’Ajuntament notificarà l’alta en padró, però d’acord amb el que preveu l’article 124.3 de la Llei
general tributària, els exercicis següents no es notificarà personalment, sinó col·lectivament mitjançant
l’exposició pública del padró.

2. D’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de
caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels
anteriors preus públics, no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte
passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic que han substituït.
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CAPÍTOL XI. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 11

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Or-
denança fiscal general.

DISPOSICIONS FINALS

Article 12

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 13

La darrera modificació d’aquest Ordenança, ha estat la de l’article 6è amb efectes de l’u de gener
de 2002 i serà vigent mentre no se n'acordi la derogació o la modificació.
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FONAMENT I NATURALESA

Article 1

A l’empara del que preveuen els articles 58 i 20.3.e, 20.3k. i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials a favor d’em-
preses explotadores de subministraments que resultin d’interès general o que afectin la generalitat o a
una part important del veïnat que es regirà per la present Ordenança fiscal.

FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o aprofitaments espe-
cials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explo-
tadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.

SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d’aigua, de subminis-
trament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xar-
xa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses distribuï-
dores i comercialitzadores d’aquests.

No s’inclouran en aquest règim els serveis de telefonia mòbil. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves
relacions amb la Hisenda Pública.
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RESPONSABLES

Article 4

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles
37 i 39 de l’Ordenança general.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte admi-
nistratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

BENEFICIS FISCALS

Article 5

Les quotes d’aquesta taxa que hagi de pagar l’empresa del Grup Telefònica a la qual hagi estat trame-
sa la concessió per a la prestació dels serveis de telecomunicació establerta entre l’Estat i Telefònica, es
consideren englobades 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 Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, segons la redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1'5% dels ingressos bruts procedents
de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses explotadores assenya-
lades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.

2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts, procedents de la facturació
obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de subministra-
ment, els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels sub-
ministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conserva-
ció, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat
de les empreses o dels usuaris, utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells
ingressos que hi corresponguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de
les empreses subministradores.

3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden rebre.

b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu.

c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contrapresta-
ció per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat anterior.
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d) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol d’altres de naturalesa anàloga.

e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzat.

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

g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest article.

4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar:

a) Les empreses que facin servir xarxes alienes per efectuar els subministraments deduiran dels seus
ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d’accés o inter-
connexió a les xarxes d’aquestes. Les empreses titulars d’aquestes hauran de computar les quantitats
que percebin per aquest concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.

Per poder fer la minoració, l’operador que utilitza una xarxa aliena ha d’estar sotmès a la taxa regu-
lada en aquesta Ordenança

b) Per les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte
d’anul·lació o rectificació.

No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits.

5. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de
subministraments, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions d’Obres i Instal·lacions i amb
altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realit-
zació d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjec-
tes passius.

6. La taxa prevista en aquesta Ordenança haurà de ser satisfeta per les empreses prestadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat del veïnat o a
una part important del veïnat tant si són propietaris de la xarxa que materialment ocupa el subsòl,
sòl o volada de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que pertanyin a
un tercer.

RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 7

1. S’estableix el règim d’autoliquidació.

2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es perllonguen a diversos
exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril
de cada any, la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats durant l’e-
xercici immediatament anterior.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
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4. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà la liquidació definitiva, que es
notificarà als interessats als efectes pertinents.

DISPOSICIONS FINALS

Article 8

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 9

Aquesta Ordenança començarà a regir el primer de gener de 2002 i serà vigent mentre no se n'a-
cordi la derogació o la modificació.
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A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb els articles 58 i 20.3 u. de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix
una taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es pro-
dueix quan s’estacionen vehicles de tracció mecànica dins de les zones de les vies públiques munici-
pals determinades per l’Ajuntament com a “zones d’aparcament limitat i controlat”.

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats a les vies públiques, a les
zones reservades a l’efecte.

CAPÍTOL IV. TARIFES

Article 4

ORDENANÇA 22

TARIFA EUROS
A LA VIA PÚBLICA

1/2HORA 0,32 

1 HORA 0,76

1 1/2 HORA 1,23

EN SOLARS MUNICIPALS

1/2 HORA 0,32



1 HORA 0,76

1 1/2 HORA 1,23

2 HORES 1,60

2 1/2 HORES 1,97

3 HORES 2,34

3 1/2 HORES 2,71

4 HORES 3,08

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA 4

CAPÍTOL V. ACREDITAMENT DE LA TAXA

Article 5

La taxa s’acredita quan s’efectua l’estacionament a les zones de les vies públiques reservades a l’efecte.

CAPÍTOL VI. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 6

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

El distintiu acreditatiu del pagament haurà de figurar en lloc visible.

DISPOSICIONS FINALS

Article 7

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 8

Aquesta Ordenança començarà a regir l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva
derogació o modificació expressa. 

La darrera modificació d’aquesta Ordenança ha estat la de l’article 4t amb efectes a partir de l’1 de
gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.4 u) de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa pels serveis de llotges, mercats i cambra frigorífica.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix per la utilització o prestació dels serveis esmentats en l’article anterior.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, beneficiàries dels ser-
veis i els titulars de les parades de venda als mercats.

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
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, interventors o liqui-
dadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assen-
yala l’article 40 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la forma següent:

155
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LLOTGES, 

MERCATS I CAMBRA FRIGORÍFICA



ORDENANÇA 23

OCUPACIÓ DE PARADES MERCATS FIXES TAXA 
PLAÇA GRAN EUROS

Parades fixes al Rengle, al mes

Petites 18,35

Grosses 27,50

Parades a l'exterior, per m2, al mes 3,20

PLAÇA DE CUBA

Parades del 1r grup, per unitat, al mes 34,10

Parades del 2n grup, per unitat, al mes 24,15

Parades del 3r grup, per unitat, al mes 21,05

Parades del 4t grup, per unitat, al mes 18,90

Parades del 5è grup a), per unitat, al mes 16,80

Parades del 5è grup b), per unitat, al mes 14,70

Parades del 6è grup, per unitat, al mes 11,55

PER APROFITAMENT DE MAGATZEMS, PER M2, AL MES 3,80

Les parades d'aquest mercat pagaran una tarifa fixa, i una altra de variable en funció del consum
elèctric de cada parada. En la liquidació s'establirà per separat cada concepte.

ADJUDICACIÓ DE PARADES
PARADES FIXES DELS MERCATS MUNICIPALS (PLAÇA DE CUBA I PLAÇA GRAN), EL 10 % 

DEL PREU DEL TRASPÀS AMB UN MÍNIM A PAGAR DE:

1r grup 457,00

2n grup 304,30

3r grup 263,50

4t grup 1 231,60

4t grup 2 187,35

5è i 6è grup 150,20

PARADES DE MERCATS AMBULANTS, EN CONCEPTE DE FIANÇA 140,70

CAMBRA FRIGORÍFICA
Per la cambra de peix, de la carn, del congelat, pesca salada i fruita i verdura, 

per m3 d'espai ocupat i mes 2,80
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MERCATS SETMANALS NO SEDENTARIS 
Parades destinades a la venda d’articles autoritzats, alimentaris o no, 

per metre lineal i mes 5.75

Ocupació eventual de parades als mercats setmanals, per metre lineal i mes 

(com a mínim 1 mes) 5.75

PLAÇA DE CUBA:

De conformitat amb la distribució regulada pel reglament pel qual es regeix aquest mercat, les parades

es classifiquen en sis grups, que són:

Grup 1r - Les taules especials assenyalades amb les lletres A, B, C, i D.

Grup 2n - Els llocs assenyalats amb els números 1, 15, 24, 25, 37, 38, 46, 47, 61, i les lletres 

E i F.

Grup 3r - Els llocs assenyalats amb els números 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 42, 43, 44, 45,

48, 49, 50, 51, i lletres G, H, I.

Grup 4t - Els llocs assenyalats amb els números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 i 60.

Grup 5è - 

a) Parades números 198, 199, 216 i 217.

b) Parades de la 190 a la 197, de la 200 a la 215 i de la 218 a la 225.

Grup 6è - Totes les altres parades no indicades abans.

Article 6

1. L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei. 

CAPÍTOL VI. NOTIFICACIONS

Article 7

1. La notificació del deute tributari en el supòsit de serveis singulars, es realitzarà a l’interessat amb
caràcter previ a la prestació del servei.

2. En els supòsits de taxa de caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el
registre de contribuents. La taxa en exercicis successius es notificarà col·lectivament mitjançant l’ex-
posició pública del padró al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3. A l’empara del que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes 
de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el sub-
jecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del deute tributari del preu públic que
s'ha substituït.
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CAPÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 8

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Or-
denança fiscal general.

DISPOSICIONS FINALS

Article 9

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 10

La darrera modificació ha estat la de l’article 5è amb efectes de l’1 de gener de 2002 i serà vigent
mentre no se n'acordi la derogació o la modificació.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.4 f) de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa per vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix pel fet de sol·licitar el servei de vigilància especial.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, sol·licitants del
servei.

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
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, interventors o liqui-
dadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assen-
yala l’article 40 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la forma següent: 
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ORDENANÇA 24

TARIFES EUROS
ELS PROPIETARIS d'hotels, fondes, tavernes, bars, restaurants i establiments similars, 

pagaran per hora i per guàrdia dels serveis prestats 21.35

SALES DE FESTA, boîtes, nightclubs, pubs, whiskeries i similars per hora i guàrdia 

de servei prestat 21.35

BINGOS i sales de joc per hora i guàrdia de servei prestat 21.35

CAMPS DE FUTBOL, bàsquet, etc., per prestació de serveis especials de vigilància 

d'ordre públic, per cada guàrdia, per hora 21.35

La tarifa del preu públic relativa al servei de vigilància especial pel sistema d'alarma 

connectada, serà, per any: COMERÇOS, indústries i despatxos professionals 176.70

CAPÍTOL VI. DRET A PERCEBRE

Article 6

1. La taxa es meritarà amb la sol·licitud del servei per part de l’interessat.
2. Amb la sol·licitud del servei es pagarà la taxa. No es prestarà el servei sense pagament d’aquesta.
3. En cas d’impossibilitat de prestar el servei, es procedirà al retorn de la quantitat ingressada.

Article 7

El pagament es realitzarà en règim d’autoliquidació.

CAPÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 8

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Or-
denança fiscal general.

DISPOSICIONS FINALS

Article 9

A l’empara del que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràc-
ter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels ante-
riors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte pas-
siu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic que s'ha substituït.
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Article 10

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 11

1. Aquesta Ordenança començarà a regir el primer de gener de 1999 i serà vigent mentre no se
n'acordi la derogació o la modificació.

La darrera modificació d’aquesta Ordenança ha estat la de l’article 5è amb efectes a partir de l’1
de gener de 2002.
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CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

ARTICLE 1

De conformitat amb allò que disposen els articles 58 i 20.4 m) de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa pels serveis de sanitat preventiva i destrucció de qualsevol matèria i pro-
ducte contaminants i propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix per la utilització o prestació dels serveis esmentats a l’article anterior.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, beneficiàries dels
serveis. 

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
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, interventors o liqui-
dadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assen-
yala l’article 40 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la forma següent: 

163
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 



ORDENANÇA 25

S’incrementen les tarifes en un 2,7 %, i s’incorpora la tarifa per la llicència per tinença i conducció
d’animals perillosos.

TARIFES EUROS
1) L'esbrossada i la neteja superficial del terreny per a la destrucció de qualsevol classe 

de matèries o productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, 

acreditaran (inclòs el transport fins a l'abocador), per cada 10 metres quadrats o fracció 6,3

2) El moviment i l'extracció de runa o qualsevol classe de matèries o productes contaminants 

i propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a domicili en locals o solars de 

la ciutat, acreditaran, inclòs el transport fins a l'abocador, per cada 5 metres cúbics o fracció 13,6

3) Recollida d’animals de companyia 33,55

4) Reconeixement sanitari 26,15

5) Estada, manutenció i custòdia per dia o fracció 4,60

6) Esterilització en cas d’adopció 63,85

7) Visita veterinària i identificació amb microxip en cas d’animals de companyia 25,55

8) Visita veterinària i identificació amb microxip en cas d’animals de companyia, 

en cas d’animals adoptats 12,75

9) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas 

que no quedi ingressat en el centre 78,55

10) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas 

que quedi ingressat en el centre 202,50

11) Eutanàsia gos 25,55

12) Eutanàsia gat 19,15

13) Incineració animal de companyia 19,15

14) Tinença animals de companyia (anyals) 4,10

15) Visita veterinària i tractament antiparasitari  14,15

16) Llicència per tinença i conducció d’animals perillosos. 125,00

Article 6

1. L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei.

2. Pel que fa a la tinença d’animals de companyia naixerà l’obligació de contribuir amb la incorpo-
ració al cens d’animals.
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CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 7

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el
RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Or-
denança fiscal general.

CAPÍTOL VII. DISPOSICIONS FINALS

Article 8

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 9

La darrera modificació d’aquesta Ordenança és la de l’article 5è i serà vigent mentre no se n'acordi
la derogació o la modificació.
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A L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA 

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.4 v) de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s'estableix la taxa pels serveis d’ensenyament reglat a la Escola Universitària Politècnica.

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix quan se sol·licita la prestació del servei. S’entén sol·licitada la
prestació del servei amb la corresponent formalització del document de matriculació. 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídi-
ques, així com les entitats a que fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, que
sol·licitin els serveis o que en resultin beneficiàries.

CAPÍTOL IV. RESPONSABLES

Article 4

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físi-
ques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL V QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma: 

El cost del servei es calcularà multiplicant el número de crèdits matriculats pel preu del crèdit. 
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El número de crèdits que l’estudiant haurà de matricular-se per cada assignatura de les respec-
tives titulacions es el regulat en les Resolucions núm. 12000, 12001 i 12113 de la Universitat
Politècnica de Catalunya, publicades en els BOE núm. 124, de data 25 de maig de 1994, i
125, de data 26 de maig de 1994.

ORDENANÇA 26

TARIFES EUROS
1. Preu del crèdit

a) Preu del crèdit 42,00

b) Preu del crèdit si es repeteix l'assignatura per 1a vegada 46,20

c) Preu del crèdit si es repeteix l'assignatura per 2a vegada 50,40

d) Preu del crèdit si es repeteix l'assignatura per 3a vegada 54,60

2. Crèdits convalidats, adaptats i reconeguts 10,50

3. Crèdit sense escolaritat per raó d'extinció del pla d'estudis 10,50

4. La matrícula dels crèdits necessaris per adaptar els plans d'estudis que portin

a la mateixa titulació per raó d'extinció del pla d'estudis serà gratuïta.

5. El preu del crèdit acadèmic per l'estudiant visitant serà el fixat a l'apartat 1 del present article.

CAPÍTOL VI. NORMES DE GESTIÓ

Article 6

La liquidació de la taxa es realitzarà en el moment en què es formalitzi la matrícula, coincidint
amb l'any natural, és a dir per al semestre de primavera la taxa es liquidarà íntegrament per
al període corresponent als mesos de març i agost de l'any en curs. Per al semestre de tardor,
la taxa es liquidarà per al període de 4 mesos de setembre a desembre de l'any en curs i es
realitzarà un dipòsit per la quantitat corresponent als mesos de gener i febrer de l'any natural
següent. 

Article 7

Els estudiants de nou ingrés de primer curs que no s'acullin a la via lenta i que formalitzin la seva
matrícula en el curs semestral de tardor liquidaran la taxa corresponent als mesos de setembre a
desembre de l'any en curs que correspongui al curs semestral de tardor del qual es matriculen i
realitzaran un dipòsit per la quantitat corresponent als mesos de gener i febrer de l'esmentat
semestre de tardor i la totalitat de la taxa corresponent al curs semestral de primavera. 

Article 8

Els estudiants que sol·licitin convalidació, adaptació i/o reconeixement de crèdits, en un
mateix semestre, abonaran per aquest concepte com a màxim l’import corresponent a 37,5
crèdits convalidats, adaptats i/o reconeguts.
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Article 9

El pagament de la taxa es realitzarà en els terminis següents:

a) Si la liquidació es practica i notifica entre els dies 1 al 15 del mes, fins al dia 5 del mes
següent o l’immediat hàbil posterior.

b) Si la liquidació es practica i notifica entre el dia 16 i últim del mes, fins al dia 20 del mes
següent o l’immediat hàbil posterior.

CAPÍTOL VII. DEVOLUCIÓ TAXES

Article 10

Un cop realitzat el pagament de les taxes no es procedirà a la devolució de la quantitat ingressada
excepte en els supòsits de força major evaluats d’acord amb el que preveu el RD 1163/90, de 21
de setembre, que regula el procediment de devolució d’ingressos indeguts en matèria tributària.

La devolució es realitzarà prèvia sol·licitud de l’interessat aportant tota mena de documentació
que acrediti els extrems que justifiqui la pretensió.

Es procedirà a la devolució en els casos següents:

a) En el cas de reassignació d'escola per part de l'oficina de preinscripció, es retornarà l'im-
port de la taxa pagada. Caldrà la presentació del document acreditatiu.

b) En el cas que, després de formalitzada la matrícula, es produeixin modificacions dels hora-
ris, dates d'exàmens previstes o es detectessin errors administratius, l'estudiant podrà sol·licitar
la rectificació de la corresponent liquidació de la matrícula. 

CAPÍTOL VIII. SUBVENCIONS

Article 11

Els estudiants amb matrícules d'honor obtingudes a l' EUP de Mataró gaudiran d’una bonifica-
ció de tants crèdits gratuïts com crèdits tinguin amb aquesta qualificació. 

Els treballadors de l'EUP de Mataró, el cònjuge o la seva parella de fet, i els familiars en pri-
mer grau de consanguinitat gaudiran de matrícula gratuïta en l'EUP de Mataró. 
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CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 12

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general tri-
butària, el RD 1930/1998, d’11 de setembre, pel que es desenvolupa el règim sancionador
tributari i l’Ordenança fiscal general.

CAPÍTOL X. DISPOSICIONS FINALS

Article 13

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Orde-
nança fiscal general i la normativa específica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Article 14

Aquesta Ordenança començarà a regir el curs acadèmic 2000-2001 i serà vigent mentre no
se n'acordi la derogació o la modificació.
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CAPÍTOL I FONAMENT LEGAL

Article 1

De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s'estableix la taxa pels serveis de manteniment de senyalització de guals

CAPÍTOL II OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2

L’obligació de contribuir neix per la utilització o prestació dels serveis esmentats a l’article anterior.

CAPITOL III SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, beneficiàries dels ser-
veis i titulars d’una llicència de gual.

CAPITOL IV RESPONSABLES

Article 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques  o
jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

CAPITOL V QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma: 

0,20 euros per metre i hora/dia

Article 6

1. L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei 
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CAPITOL VI INFRACCIONS I SANCIONS

Article 7

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general tributària, el
RD 1930/1998 d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari i l’Orde-
nança fiscal general

DISPOSICIONS FINALS

Article 8

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Article 9

Aquesta Ordenança va començar  a regir el primer de gener de 2001 i serà vigent mentre no se n'a-
cordi la derogació o la modificació.

La darrera modificació de l’Ordenança és de l’article 5è, amb efectes de l’1 de gener de 2002.



FONAMENT I NATURALESA

Article 1

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els seus articles 15 a 19, aquest Ajunta-
ment estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o enti-
tats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la gene-
ralitat del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la generalitat o una part
important del veïnat.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies
públiques municipals.

SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Són subjectes passius les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, així com les empre-
ses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altra tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’aprofitament
especial, o les que es beneficien d’aquest aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorit-
zació corresponent.

2. Per a tenir la condició de subjectes passius de la taxa regulada en la present Ordenança cal que:

a) L’empresa presti els serveis referenciats al punt 1 directament als consumidors finals.

b) Els subministraments no afectin la generalitat o una part important del veïnat.

3. No estan subjectes a aquesta taxa les empreses que prestin els serveis referenciats en el punt 1 a
la generalitat o una part important del veïnat, les quals hauran de satisfer la taxa regulada a l’Orde-
nança fiscal núm. 7.

4. Les empreses propietàries de les xarxes necessàries per als serveis de subministrament referenciats
en el punt 1 que no els prestin directament estan subjectes a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl
i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal núm. 18.
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RESPONSABLES

Article 4

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles
37 i 39 de l’Ordenança general.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte admi-
nistratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

BASE IMPOSABLE

Article 5

1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públi-
ques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base
imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte
passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la taxa està constituïda
per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats
que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui l’empresa en
el terme municipal per la facturació dels subministraments que constitueixen l’objecte de la seva activitat.

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3,
punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i
amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’acti-
vitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 % a la base imposable definida a l’article 5 d’a-
questa Ordenança.

ACREDITAMENT DE LA TAXA

Article 7

1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la
prestació del subministrament.
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2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públi-
ques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any.
En aquest supòsit, el període impositiu comprèn l’any natural.

RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS 

Article 8

1. S’estableix el règim d’autoliquidació.

2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis
exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament, abans del 30 d’abril
de cada any, la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici
immediatament anterior.

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al propietari de
les xarxes, per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la pre-
sent Ordenança.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

4. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà la liquidació definitiva, que es
notificarà als interessats als efectes pertinents.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Article 9

Es poden establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal
de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de l’Ordenança general.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, ha quedat definitivament aprovada en data 24/12/2001, regeix des
del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.
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P Ú B L I C S



CAP. ÚNIC TARIFES

UTILITZACIÓ INSTAL. ESPORT. MPALS. PER PART D'ENTITATS,
CENTRES D'EDUCACIÓ I COL·LECTIUS DE LLEURE
A.- ENT. ESPORTIVES I COL·ECTIUS DE LLEURE (EUROS / ANY)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 336,94

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 165,95

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 165,95

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 165,95

05 CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ 165,95

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 165,95

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 165,95

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 336,94

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 298,75

10 CAMP MPAL. CAN XALANT 165,95

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 165,95

12 POLISPORTIU MPAL. CIRERA 298,76

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 165,95

14 PISTA POLISPORTIVA PALAU 165,95

15 POLIESPORTIU M. PALAU J. MORA 597,69

16 POLISPORTIU MPAL. EUSEBI MILLAN 813,20

17 TATAMI POLISP. EUSEBI MILLAN 165,95

18 PISTA EXTERIOR POLISP. EUSEBI MILLAN 165,95

19 POLISPORTIU VELÒDROM 165,95

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 268,17

21 GIMNÀS VELÒDROM 56,74

22 ESTADI MPAL. D'ATLETISME 622,40

23 CAMP MPAL. D'HOQUEI 165,95

24 GIMNÀS CASAL DE JOVENTUT 311,20

25 PISTA EXTERIOR CASAL JOVENTUT 165,95

27 PISCINA MUNICIPAL 364,38

B.- CENTRES D’EDUCACIÓ (EUROS / HORA)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 0,48

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 0,26

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 0,26

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 0,26

05 CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ 0,26

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 0,26

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 0,26
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08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 0,48

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 0,41

10 CAMP MPAL. CAN XALANT 0,26

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 0,26

12 POLISPORTIU MPAL. CIRERA 0,41

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 0,26

14 PISTA POLISPORTIVA PALAU 0,26

15 POLIESPORTIU M. PALAU J. MORA 0,78

16 POLISPORTIU MPAL. EUSEBI MILLAN 1,00

17 TATAMI POLISP. EUSEBI MILLAN 0,26

18 PISTA EXTERIOR POLISP. EUSEBI MILLAN 0,26

19 POLISPORTIU VELÒDROM 0,26

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 0,41

21 GIMNÀS VELÒDROM 0,11

22 ESTADI MPAL. D'ATLETISME 0,78

23 CAMP MPAL. D'HOQUEI 0,26

24 GIMNÀS CASAL DE JOVENTUT 0,41

25 PISTA EXTERIOR CASAL JOVENTUT 0,26

SERVEI D’UTILITZACIÓ PUNTUAL DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS EUROS/HORA
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 30,88

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 16,63

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 16,63

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 16,63

05 CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ 16,63

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 16,63

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 16,63

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 30,88

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 30,88

10 CAMP MPAL. CAN XALANT 16,63

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 16,63

12 POLISPORTIU MPAL. CIRERA 26,48

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 16,63

14 PISTA POLISPORTIVA PALAU 16,63

15 POLIESPORTIU M. PALAU J. MORA 37,37

16 POLISPORTIU MPAL. EUSEBI MILLAN 37,37

17 TATAMI POLISP. EUSEBI MILLAN 12,73

18 PISTA EXTERIOR POLISP. EUSEBI MILLAN 16,63

19 POLISPORTIU VELÒDROM 16,63

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 30,74
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21 GIMNÀS VELÒDROM 6,89

22 ESTADI MPAL. D'ATLETISME 33,22

23 CAMP MPAL. D'HOQUEI 16,63

24 GIMNÀS CASAL DE JOVENTUT 19,11

25 PISTA EXTERIOR CASAL JOVENTUT 16,63

SERVEI PER A ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI EN QUALSEVOL 
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA
PER ENTITATS ESPORTIVES (acte) 551,85

PER ENTITATS NO ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE (acte) 921,12

PER ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (acte) 1.825,65

SERVEI ESPORTIU ESCOLAR

A. NATACIÓ

Escola Pública

Escola Concertada (mes/nen) 4,06

Escola Concertada (sessió/nen) 1,03

B. ATLETISME

Escola Pública

Escola Concertada (torn /nen) 3,29

C. CICLISME

Escola Pública

Escola Concertada (torn/nen) 4,98

D. GIMNÀSTICA

Escola Pública

Escola Concertada (torn/nen) 2,88

PROGRAMES D’INICIACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ESPORT

A. NATACIÓ

A.1. ESCOLA PÚBLICA

mes/nen 4,06

sessió/nen 1,03

A.2. ESCOLA CONCERTADA

mes/nen 4,06

sessió/nen 1,03

A.3. PARVULARI

mes/nen 7,16

sessió/nen 1,79

B. CURSETS DE NATACIÓ

B.1. INFANTILS

- 1-2 anys (mes) 15,08

- 2-3 anys (mes) 23,64
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- 3-13 anys:

* alterns (mes) 22,27

*intensiu (mes) 46,54

*intensiu ( mig mes) 23,25

*perfeccionament (45 minuts) 10,93

*perfeccionament ( 1 hora) 14,38

B.2. ADULTS

- diaris 46,76

- 3 hores/setmana 37,37

- 2,5 hores/setmana 31,50

- 2 hores/setmana 25,17

- 1,5 hores/setmana 18,85

- Cursets 3a. edat (1h. i 30m.) 19,87

- Cursets 3a. edat (2h. i 15m.) 29,77

- Aigua-gim 12,58

- Aigua-salus (2h. i 15m.) 29,77

- Aigua-salus (1h. i 30m.) 19,87

PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE
A. ROCODRÒM 

- Preu / trimestre 9,17

B. GIMNÀSTICA MANTENIMENT

- 3 dies setmana/mes 25,14

- 2 dies setmana/mes 19,36

C. AERÒBIC

- 2 dies setmana/mes 19,36

D. NATACIÓ

- abonats (menys 15 anys)

* diaris 2,90

* mensuals 16,18

* anyals (trimestre) 27,78

- abonats (més 15 anys)

* diaris 4,30

* mensuals 20,98

* anyals (trimestre) 35,55

- matrícula

* 1r. membre familiar 26,69

* 2n. membre familiar 23,61

* 3r. membre familiar 20,52

* 4t. i següents 17,44
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E. ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN

- amb carnet blau (mes) 6,99

- sense carnet blau (mes) 9,81

F. ESTADI MUNICIPAL ATLETISME                                                                (euros/any)

- socis entitats atlètiques (anyals) 15,89

- no socis entitats atlètiques (anyals) 23,78

- socis entitats atlètiques (semestre) 7,95

- no socis entitats atlètiques (semestre) 11,89

G. DUPLICAT CARNET/PASSIS 

- Duplicat 0,70

SERVEI PISCINA MUNICIPAL

A. UTILIT. INSTAL. EN HORARI DE FUNCIONAMENT 

- Preu / hora 107,39

B. UTILIT. INSTAL. FORA HORARI DE FUNCIONAMENT 

- Preu / hora 123,08

C. UTILIZACIÓ D´UN CARRER DE LA PISCINA

- Preu / hora 15,36

D. GIMNÀS 

- Grups / hora 10,76

E. DUPLICAT CARNET

- Carnet0,70

F. LLOGUER ARMARI (preu/mes)

- Preu / mes 2,46
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TARIFES

1 ASSISTÈNCIA I ESTADA A LES ESCOLES BRESSOL
• SERVEI D’ESCOLA BRESSOL:
Nens de 0-1 anys 1.672 euros/anuals

Nens d’1-3 anys 1.045 euros /anuals

L’IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos germans

escolaritzats i, del 15 %, en cas de tres germans.

L’import del servei d’escola bressol de nens de 0-1 inclou l’horari escolar de 9 a 18 hores, amb

excepció del període de servei de menjador.

• SERVEI DE PERMANÈNCIES: 

1/2 h permanència fixa…………………………… 12,27 euros/mes

1/2 h permanència esporàdica…………………… 3,10 euros/dia

• SERVEI DE MENJADOR: 

Abonament nens de 0-3 anys (4 ó 5 dies/setmana) 123,56 euros/mes

Preu esporàdic per menú  (0-1 any)……………. 5,62 euros/menú   

Preu esporàdic per menú  (1-3 anys)……………. 8,66 euros/menú

Preu menú personal docent              ……………. 3,01 euros/menú

2 IES MUNICIPAL MIQUEL BIADA
Alumnes de cicles formatius/grau mitjà i superior 113,74        euros

CURSOS NO REGLATS PER A EMPRESES I PARTICULARS

Preu de cada mòdul/hora 47,48

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Certificats de notes 0,60

Altres certificats 0,45

UTILITZACIO DE LA SALA D'ACTES DE L'INSTITUT

Servei sense conserge (per dia) 36,06

Servei amb conserge (per hora) 25,84

ALTRES

Realitzacions de proves químiques per a particulars (reconeixement de ciment aluminós), 

(per mostra) 13,82

Proves químiques per a entitats públiques de caràcter social (preu per mostra) 13,22
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3 CURSOS ALS CENTRES CÍVICS I A ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL 
• FORMACIÓ PER AL MÓN LABORAL NÚM. HORES PREU EUROS CURS 

2003/2004
15 26
20 35
30 52
40 69
50 87
60 104
70 121
80 139
90 156

100 173
• FORMACIÓ PER A L’OBTENCIÓ NÚM. HORES PREU EUROS CURS 

D’ACREDITACIONS OFICIALS 2003/2004
100 31
150 47
200 63
250 78
300 94
350 109
400 125
450 141
500 156

o més

186
PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA A ESCOLES BRESSOL I
SOBRE ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS



187
PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS

TARIFES

PREUS PER PUBLICACIONS DEL PLA MUNICIPAL EUROS
DE DROGODEPENDÈNCIES
Fitxes d'educació sobre les drogues

3r, 4t i 5è d'EGB, per exemplar 27,99

Cartell No ignoris la sida 1,09

Llibret Guia informativa sobre drogues 0,47

Fulletó Stop tabac 0,22

Adhesiu Stop tabac 0,19

Fitxes d'Educació Sanitària p-5, 1r i 2n d'EGB, per exemplar 33,28

PREUS PER PUBLICACIONS DEL PATRONAT DE CULTURA
Categoria A1 4,35

Categoria A2 17,42

Categoria B1 18,66

Categoria B2 37,32

Categoria B3 6,22

Categoria B4 15,55

Categoria C 3,11

Catàlegs d'exposicions:

Catàleg petit 4,35

Catàleg mitjà 6,22

Catàleg gran 12,44

Llibres de la col·lecció "Caps de Bou" 0

Antologia poètica d'Isidre Julià 18,66

El cinema a Mataró (1939-1994) 18,66

El gènere de punt a Catalunya i Mataró. 0

Modernització i desenvolupament d'un sector industrial 6,22

PREUS PER REPRODUCCIONS
Fotocòpies DIN A4 a partir d'originals solts 0,04

Fotocòpies DIN A4 a partir d'originals relligats 0,07

Fotocòpies DIN A3 a partir d'originals solts 0,07

Fotocòpies DIN A3 a partir d'originals relligats 0,11

Fotocòpies de microfitxes, per cada una 0,16

FOTOCÒPIES D'HISTÒRICS, DIVERSOS, CARTOGRAFIA I PLÀNOLS
En paper DIN A4 0,09
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En paper DIN A3 0,19

En paper (m2) 1,56

En contravegetal (m2) 6,22

En polièster (m2) 9,33

PREUS PER REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES DE L'ARXIU MPAL.
Negatius 24x36 a 6x6

Mesures

9x12 i 10x15 4,2

13x18 4,82

18x24 6,06

20x25 7,31

24x30 8,18

30x40 11,82

40x50 17,88

50x70 27,21

Negatius 6x9 a plaques

Mesures

9x12 i 10x15 5,04

13x18 5,75

18x24 9,33

20x25 8,71

24x30 9,83

30x40 14,12

40x50 18,57

50x70 29,7

ALTRES PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT
Ordenances de Medi Ambient:

Carpetes 3,11

Joc d'ordenances 1,24

Ordenances fiscals i preus públics, 0

per exemplar complet 13,65

Pressupost municipal, per exemplar 13,65

Exemplar de plànol dels carrers de Mataró 1,24

Exemplar del llibre Mataró, arbres i palmeres. Recull d'espècies 1995 6,22

Llibret Hàbits a l'escola, per exemplar 1,03

Llibret Hàbits dia a dia, per exemplar 1,19

Ordenança reguladora de sorolls 1,24

Ordenança reguladora d'aparcaments 1,24

Ordenança de residus 1,24

Ordenança de clavegueram 3,11
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Reglament d'activitats 9,33

LLIBRET VAIG A L'ESCOLA BRESSOL, PER EXEMPLAR 1,67
DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA
Tots els treballs, quantitat fixa 19,28

Preu hora analista/programador 26,37

Preu hora operador 13,19

LLISTATS
Preu de pàgina impresa 0,16

Preparació del treball 9,89

Treballs de càlcul 0

Preu hora ordinador 98,91

MATERIAL
Llistats de paper estàndard  p/full 0,03

Etiquetes  p/uni 0,01

Paper especial         cost de compra 0

Altres fungibles        cost de compra 0

Distribució               segons mètode emprat 0

DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT DE 0
PLÀNOL DE LA CIUTAT 0
Disquet del plànol d'illes de la ciutat amb nom dels carrers 2,49

CARTOGRÀFICA DE PRECISIÓ:
Sòl urbà fulls E 1:500 0

en paper  full 9,02

en disquets  Ha 111,97

E 1:1.000 0

en paper  full 16,8

en disquets  Ha 111,97

E 1:2.000 0

en paper  full 19,91   

en disquets  Ha 111,97

Rodalies fulls E 1:1.000 0

en paper  full 16,8

en disquets  Ha 79,98

E 1:2.000 0

en paper  full 19,91

en disquets  Ha 79,98

Tot el terme escala 1:5.000 0

en paper 44,23

PREUS ESPECIALS PER A L'ADQUISICIÓ DE LA TOTALITAT DE LA CARTOGRAFIA:

Sòl urbà a escala 1:500, 1:1.000, 1:2.000
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en paper 416,71

Sòl de rodalies a escala 1:1.000 i 1:2.000

en paper 644,94

Mataró escala 1:5.000 0

Digitalitzat: 0

Pessetes per hora invertida pel programador 

(temps dedicat en funció de la informació) 16,48

Documents d'arxiu escanejats i gravats en disquet 1,5

Documents d'arxiu escanejats i enviats per correu electrònic 2
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TEATRE, MÚSICA I DANSA.
A.- Catxets fins a 3.005,06 €

Platea Amfiteatre

Entrada ordinària 7,80 € 6,60 €

Per a grups de 12 persones o més 5,86 € 4,96 €

Per la compra de 5 o més espectacles 5,86 € 4,96 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 3,90 € 3,30 €

B) Catxets fins a 4.507,59 €

Entrada ordinària 9,02 € 7,80 €

Per a grups de 12 persones o més 6,76 € 5,86 €

Per la compra de 5 o més espectacles 6,76 € 5,86 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 4,50 € 3,90 €

C) Catxets fins a 6.010,12 €

Entrada ordinària 12,02 € 9,62 €

Per a grups de 12 persones o més 9,02 € 7,20 €

Per la compra de 5 o més espectacles 9,02 € 7,20 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 6,00 € 4,80 €

D) Catxets fins a 9.015,18 €

Entrada ordinària 15,03 € 12,02 €

Per a grups de 12 persones o més 11,27 € 9,02 €

Per la compra de 5 o més espectacles 11,27 € 9,02 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 7,50 € 6,00 €

E) Catxets fins a 12.020,24 €

Entrada ordinària 16,83 € 13,82 €

Per a grups de 12 persones o més 12,62 € 10,37 €

Per la compra de 5 o més espectacles 12,62 € 10,37 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 8,40 € 6,90 €

F) Catxets fins a 15.025,30 €

Entrada ordinària 18,03 € 15,63 €

Per a grups de 12 persones o més 13,52 € 11,72 €

Per la compra de 5 o més espectacles 13,52 € 11,72 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 9,02 € 7,80 €
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G) Catxets fins a 18.030,36 €

Entrada ordinària 19,83 € 18,03 €

Per a grups de 12 persones o més 14,72 € 13,52 €

Per la compra de 5 o més espectacles 14,72 € 13,52 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 9,92 € 9,02 €

H) Catxets de més de 18.030,36 €

Entrada ordinària 24,04 € 21,04 €

Per grups de 12 persones o més 18,03 € 15,78 €

Per compra de 5 o més espectacles 18,03 € 15,78 €

Escolars, 3a. edat amb carnet blau i alumnes ATD 12,02 € 10,52 €

MÚSICA ANTIGA

B) Catxets fins a 4.507,59 €

Entrada ordinària 4,80 €

Catxets superiors a 4.507,59 €

Entrada ordinària  6,00 €

CONCERTS I ACTIVITATS DE PETIT FORMAT

Entrada ordinària 3,00 €

CINEMA

Sessió ordinària 3,60 €

Sessió especial 4,80 €

Sessió escolar 1,20 €

Abonament cicle temàtic 9,02 €

PUBLICACIONS
A) Cost de producció fins a   2.404,05 €

Preu públic 1,15 €

B) Cost de producció fins a  4.507,59 €

Preu públic 3,18 €

C) Cost de producció fins a 6.010,12 €

Preu públic 4,33 €

D) Cost de producció fins a 9.015,18 €

Preu públic 6,36 €

E)Cost de producció fins a 12.020,24 €

Preu públic 12,13 €

F) Cost de producció fins a 150.253,03 €

Preu públic 15,03 €
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G) Cost de producció fins a 18.030,36 €

Preu públic 17,34 €

H) Cost de producció fins a 21.035,42 €

Preu públic 23,11 €

Cost de producció de més de 21.035,42 €

Preu públic 36,41 €

UTILITZACIÓ EQUIPAMENTS 
A) Utilització del teatre o espai similar 1 dia

Preu públic 540,91 €

B) Utilització del teatre o espai similar per a assaig 1 dia

Preu públic 270,46 €

C) Utilització del teatre o espai similar _ dia

Preu públic 135,23 €

D) Utilització dels espais annexos o  similars 1 dia

Preu públic 270,46 €

E) Utilització dels espais annexos o  similars  _ dia

Preu públic 135,23 €

E) Utilització de personal extra

Tècnics 12,02 €/hora

Porters/ Acomod. 10,82 €/hora

Utilizació Piano 90,15 €

CURSOS.
CURS Preu en euros

Curs d'iniciació a la direcció escènica 180.30

Teatre per a nois i noies de 12 a 15 anys

- Matrícula 27,05

- Mensualitat 27,05

Teatre per a joves de 16 a 18 anys

- Matrícula 42,07

- Mensualitat 42,07

Curs d’iniciació al teatre 1r, 2n i 3r nivell

- Matrícula 68,11

- Mensualitat 54,09

TALLERS
TALLER PREU

Taller de gravat 1r i 2n nivell 204,34

Taller de pràctiques de gravat 102,17

EXPOSICIONS
Exposició Advertising. Intervencions a l'espai públic 2002 1.500 €
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INCUBADORA TECNOLÒGICA
Preu públic per prestar els serveis d’incubadora tecnològica durant 

el primer any d’estada: 4,51 euros.

Preu públic per prestar els serveis d’incubadora tecnològica durant 

el segon any d’estada: 6,43 euros.

Preu públic per prestar els serveis d’incubadora tecnològica durant 

el tercer any d’estada 8,35 euros.

FOTOCÒPIES
Fotocòpies en paper reciclat 0,05  euros

PREUS PÚBLICS HABITÀCLIA 2002
Estand interior                              84,14 euros/m2

Espai interior emmoquetat            54,09 euros/m2

Espai exterior                                27,05 euros/m2

FIRA DEL VOLANT
Estand exterior 66,11 euros

Pagoda 62,51 euros

Espai lliure exterior 9,02 euros

Espai lliure interior carpa 23,20 euros

FIRA D'ATRACCIONS
Recinte firal

Espais fins a 100 m2 P Firal 12,61 euros/m2

Espais de 101 a 200 m2 P. Firal 10,78 euros/m2

Espais de 201 a 300 m2 P. Firal 9,16 euros/m2

Espais de 301 o més P. Firal 7,96 euros/m2

Altres zones

Espais lliures (Bars) 15,25 euros/m2

Espais fins a 100 m2 10,51 euros/m2

Espais de 101 a 200 m2 8,98 euros/m2

Espais de 201 a 300 m2 7,63 euros/m2

Espais de 301 m2 o més 6,63 euros/m2

FIRA DE SANT PONÇ
Preu públic per prestació de serveis de la fira de Sant Ponç 2002 15,79 euros/m2

FIRETA DE PRIMAVERA
Preu públic per prestació de serveis de la Fireta de primavera 2002 23,44 euros/m2
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TARIFES

AIGUA EUROS
SUBMINISTRAMENTS EN ALTA 0,3073/m3

SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS 0,1777/m3

SUBMINISTRAMENTS NO DOMÈSTICS

Subministraments per aforament:

Quota fixa de servei 15,0342/abonat/mes

Tarifa de subministrament 1,1354/m3

Subministraments per comptador:

Quota fixa de servei

Diàmetre Comptador

De 5, 10 i 13 mm 6,5800/abonat/mes

De 15 mm 8,4400/abonat/mes

De 20 mm 13,2330/abonat/mes

De 25 mm 15,6200/abonat/mes

De 30 mm 25,3100/abonat/mes

De 40 mm 49,6600/abonat/mes

De 50 mm 127,1600/abonat/mes

De 80 mm 236,8000/abonat/mes

De 100 mm 476,0800/abonat/mes

Tarifa de subministrament

Industrials, comercials i obres 0,5000/m3

Serveis col·lectius de caràcter social 0,4695/m3

SUBMINISTRAMENT DOMÈSTIC 

Subministrament per aforament:

Quota fixa de servei 3,4367/habitatge/mes

Tarifa de subministrament:                                           m3/habitatge/mes

Fins a 6 0,3808/m3

De 7 a 14 0,5707/m3

Excés de 14 1,1354/m3

Subministrament per comptador:

Quota fixa de servei

Diàmetre Comptador

De 5, 10 i 13 mm 2,5157/abonat/mes

De 15 mm 3,2830/abonat/mes

De 20 mm 4,4180/abonat/mes

Comptadors comunitaris 2,5157/habitatge/mes

Tarifa de subministrament m3/habitatge/mes

Fins a 6 0,1777/m3

De 7 a 14 0,3380/m3
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Excés de 14 0,9209/m3

Subministrament familiar: Tant per aforament com per comptador, el límit del segon bloc de consum,

s’ampliarà a raó de 4 m3/mes per cada resident empadronat que excedeixi de 4, en vivendes

amb contractació individual.

TARIFES SERVEI DE CLAVEGUERAM PER AL 2003

BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

• La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua subministrada, de
totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües superficials o
subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.

• En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum d’aigua la base per a
l’aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest consum, de manera que vindrà constituïda pel
volum d’aigües residuals efectivament abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la
declaració oficial presentada davant l’Agència Catalana de l’Aigua de  la Generalitat de Catalunya.

• Queden exclosos de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents:

- La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al reg de parcs
i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques
de reg i d’extinció d’incendis per al servei públic.

- La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.

- Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca d’im-
plantació en el seu territori.

DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de facturació men-
sual de 6 m3 per vivenda o local,  i d’acord amb les regles següents:

• Amb caràcter general, mitjançant comptadors i,  per tant,  el volum directament facturat en el cas
que sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

• En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per comptador;
instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d’aforament
en els casos que el volum no pugui ésser mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de
consum contingudes en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000, de 6 de març, pel
qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les normes de l’a-
partat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comp-
tadors de cabals.
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• En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AMSA, la base de
l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció
del consum registrat per l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les
normes del paràgraf segon anterior.

• Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el
seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAMLa quantia del servei s’obtindrà
aplicant la següent tarifa al consum d’aigua efectuat per l’abonat, d’acord amb les normes contin-
gudes en els apartats precedents, segons els preus que es detallen.

• SUBMINISTRAMENTS DOMÈSTICS

Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador.

- Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,081 €/m3 0,486 €/vivenda/mes

- Sobreconsum:

2n bloc, excés de 6 m3/vivenda fins a 14 m3/vivenda/mes 0,120 €/m3

3r bloc, excés de 14 m3/vivenda/mes 0,163 €/m3

- Subministraments domèstics familiars:

Per als subministraments domèstics familiars, el límit del segon bloc de consum, s’ampliarà a raó de

4 m3/mes per cada resident que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.

• SUBMINISTRAMENTS NO DOMÈSTICS

Per als subministraments industrials, comercials, obres  i serveis col·lectius de caràcter social.

- Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,125 €/m3 0,750 €/local/mes 

- Sobreconsum, excés de 6 m3/mes 0,125 €/m3

• SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS

En els edificis que disposen de connexió al clavegueram

- Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,078 €/m3 0,468 €./abonat/mes 

- Sobreconsum, excés de 6 m3/mes 0,078 €./m3

IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM

Previ a la connexió dels nous edificis  que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a
la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l’esco-
mesa segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la ins-
pecció segons el preu que es proposa:

• Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram exis-
tents: 191,66 €.
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IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM

Es preveu la construcció de sis tipus d’escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la canonada,
per ser els més usuals. 

• Clavegueró DN200-1,5 m:  Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a
una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres  lineals de la façana: 1.069,15 €. En longituds
superiors es cobrarà 170,42 € per metre  lineal addicional.

• Clavegueró DN200-3 m Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una
fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.155,52 €. En longituds superiors
es cobrarà 204,50 € per metre lineal addicional.

• Clavegueró DN300-1,5 m: Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a
una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.500,13 €.En longituds supe-
riors es cobrarà 251,23 € per metre lineal addicional.

• Clavegueró DN300-3 m: Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una
fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.654,36 €. En longituds superiors
es cobrarà 314,04 € per metre lineal addicional.

• Clavegueró DN400-1,5 m:  Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a
una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.779,38 €.En longituds supe-
riors es cobrarà 353,19 € per metre lineal addicional.

• Clavegueró DN400-3 m:  Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una
fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.029,96 €. En longituds superiors
es cobrarà 459,15 € per metre lineal addicional.

En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà fer el càlcul d’un pressupost personalitzat.
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TARIFES 
1) Bitllet senzill 0.90 euros

2) T-10 4.45 euros

3) T-30 25.00 euros
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TARIFES EUROS

Menors majors de 25 anys

Pensió completa: 19'00 24'04

Mitja pensió: 14'12 18'93

Pernocta: 7'81 10'82

Esmorzar: 2'10 2'40

Àpat: 5'11 6'01

Utilització diürna: 2'10 2'10

Lloguer llençols: 2'40 2'40

Lloguer tovalloles: 2'40 2'40

Llençol i tovallola: 3'46 3'46
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TARIFES 
Quotes abonament

Quota inscripció adults 32,07 €

Quota inscripció familiar 27,59 €

Quota inscripció infantil 25,21 €

Quota abonat general 33,33 €

Quota abonat matins (8 a 14) 26,53 €

Quota familiar (3r < de 25 anys) 26,53 €

Quota abonat infantil (< de 16 anys) 25,21 €

Quota abonat GG + carnet blau 2,56 €

Entrada puntual

Entrada puntual adult 9,65 €

Entrada puntual infantil 5,51 €

Entrada puntual gent gran 4,13 €

Cursets natació escolar

Natació per a escolars totes les escoles 10,43 €

Natació per a escoles bressol 15,08 €

CURSETS DE NATACIÓ PER A INFANTS (EXTRA-ESCOLAR I DE FORMA PARTICULAR)

Iniciació d’1 a 3 anys (1 sessió setmanal) 15,08 €

Iniciació de 3 a 12 anys  (2 sessions setmanals) 22,30 €

Perfeccionament a partir de 7 anys (1 sessió set.) 10,95 €

Perfeccionament fins a 7 anys (2 sessions set.) 22,30 €

CURSETS DE NATACIÓ PER A ADULTS

Adults (+de 16 anys) (2 sessions set.)

abonat 34 €/ trimestre

no abonat 68 €/ trimestre 

Preus de lloguer per hores

Carrer de 25 m 14,48 €

Espai de 12.5 x 25 m 27,58 €

Partit waterpolo competició 137,93 €

Competició 5 hores 344,83 €

Competició + de 5 hores 636,19 €

SERVEIS PERSONALITZATS

VAS (valoració assessorament tècnic) 38,20 €

GIMNÀSTICA TERAPÈUTICA

abonat 16,12 €/ mes

no abonat 32,25 €/ mes
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TARIFES 
- Per cada unitat de subministrament tipus A, B i C, amb comptador 
de Ø ≤ 13 mm i cabal màxim a contractar de 2.000 l/dia 134 €
- Per cada unitat de subministrament tipus D, amb comptador de Ø ≤ 15 mm 
i cabal màxim a contractar de 3.000 l/dia 192 €
- Per cada unitat de subministrament tipus E, amb comptador de Ø ≤ 20 mm 
i cabal màxim a contractar de 4.000 l/dia 268 €
Drets de connexió a ramals per a subministraments amb comptador de Ø igual 
o superior a 20 mm, a Indústries, Serveis o grans consumidors amb cabals contractats 
superiors a 4.000 l/dia:
- per cada 1.000 l/dia contractats: 67 €
Drets de connexió a ramals per a subministraments a boques d’incendi interiors:
- per cada boca de Ø 25 mm 268 €
- per cada boca de Ø 45 mm 430 €
- per cada 10 “Sprinklers” o fracció 430 €
RAMALS D’ESCOMESA
Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans 
auxiliars, per a la construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m.
Ø  25 mm en façana 473,90 €
Ø  25 mm 411,66 €
Ø  30 mm 445,13 €
Ø  40 mm 529,43 €
Ø  50 mm 749,75 €
Ø  60 mm 1.125,83 €
Ø  80 mm 1.301,82 €
Ramal per obres 409,31 €
Ramal amb arqueta Ø 25 mm 478,54 €
Ramal amb arqueta Ø 30 mm 497,08 €
Ramal amb arqueta Ø 40 mm 678,78 €
JOCS DE CLAUS I PRECINTE
Ø  13 i 15 mm 20,30 €
Ø  20 mm 26,07 €
Ø  25 mm 42,65 €
Ø  30 mm 54,30 €
Ø  40 mm 72,00 €
INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE MESURA I ALTA EN EL SUBMINISTRAMENT
Instal·lació aforament i mesura de cabal 26,06 €
Instal·lació comptador Ø 7, 13, 15, i 20 mm 22,66 €
Instal·lació comptador Ø 25, 30 i 40 mm 37,60 €
Instal·lació comptador Ø 50, 60, 80 i 100 mm 70,35 €
Inspecció i precinte per alta en el servei contra incendis fins a un màxim de 4 boques 26,06 €
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Suplement per cada boca addicional en la inspecció i precinte 
per alta en el servei contra incendis 3,20 €
DESPESES IMPAGATS
Despeses de gestió d’impagats:

El 5 % de l’import adeudat amb un mínim de 3,50 €
Despeses de reobertura per tancament 21,63 €

CÀNON ANUAL DE SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS
Quota fixa de servei per ramal 25,60 €
Per cada boca Ø 25 mm 10,20 €
Per cada boca Ø 45 mm 29,70 €
Cada 10 aparells “Sprinklers” o fracció equivalen a una boca Ø 45 mm.

TRANSFORMACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS PER AFORAMENT A COMPTADOR
Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi pel siste-
ma de comptador, s’aplicaran els següents preus especials:
Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les despeses de
condicionament del ramal, preu per habitatge:
En ramals amb arqueta a façana 90,20 €
En ramals amb bateria interior 18,10 €
Aquest preu no és d’aplicació en els casos de transformació d’aforament a subministrament per
obres, reformes per obres majors ni enderrocs.
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