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Ordenança Fiscal número 1 
 
Impost sobre béns immobles 
 
Article 1.- Fet imposable  
 
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 
que es trobin 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 entre els definits a l’apartat anterior 
per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les 
restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.  
 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte 
quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva 
extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de 
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.  
 
3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de 
naturalesa urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble depèn 
de la naturalesa del seu sòl.  
 
4. S’entén per sòl de naturalesa urbana: 
 
- El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent. 
 
- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pels què els instruments 
d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl 
urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits espacials delimitats, així com 
altres sòls d’aquest tipus a partir del moment d’aprovació de l’instrument urbanístic que 
estableixi les determinacions per al seu desenvolupament. 
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- L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de 
població. 
 
- L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli principal 
qualsevol que sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència del grau de 
concentració de les edificacions. 
 
- El sòl ja transformat per comptar amb el serveis urbans establerts per la legislació 
urbanística o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastiment d’aigua, evacuació 
d’aigües i subministrament d’energia elèctrica. 
 
- El que estigui consolidat per l’edificació, en la forma i amb les característiques que 
estableixi la legislació urbanística. 
 
S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns 
immobles de característiques especials. 
  
5. S’entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana conforme al 
que disposa l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques 
especials.  
 
6. Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents 
grups:  
 
a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les 
centrals nuclears.  
 
b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades 
exclusivament al rec.  
 
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.  
 
d) Els aeroports i ports comercials.  
 
A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració no 
s’exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament 
de les mateixes o que estigui vinculada funcionalment a elles.  
 
7. En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció 
General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns 
definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades 
en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord amb el que estableix l'apartat 8.  
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Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix 
la normativa del Cadastre Immobiliari.  
 
 
8. Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al 
desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva 
naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un 
procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe d’immobles a què 
aquest es refereixi. Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta 
en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la 
normativa anterior.  
 
9. En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles 
urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles 
que tinguin una construcció en sòl de naturalesa rústica. 
 
Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components: 
 
Primer component 
 
Està integrat, al seu torn, per dos elements: 
 
1. El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per aplicació 
dels mòduls específics aprovats per l'ordre del ministeri d’Economia i Hisenda, 
EHA/3188/2006, d'11 d'octubre i modificada per l'ordre EHA/2816/2008, d'1 d'octubre, o 
altres que puguin aprovar-se posteriorment. 
 
2. El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es 
determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans en la 
ponència de valors de la qual porta causa el procediment de valoració col·lectiva. 
 
Segon component 
  
El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment 
destinat a cultius.  
 
10. No estan subjectes a l'impost:  
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim,  
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.  
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:  
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- Els de domini públic afectes a ús públic.  
 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i 
els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació.  
 
Article 2.- Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també 
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que 
siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos 
en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.  
 
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent 
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que 
es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície 
concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del 
deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10 
d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o 
aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a 
subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes 
concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.  
 
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
  
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de 
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a 
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la 
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció 
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.  
 
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició 
de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com 
substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el 
qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet. 
 
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret 
constitutiu del fet imposable. 
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Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta 
circumstància impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre 
l’immoble.  
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió 
resultin quotes d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta 
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran 
en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els 
successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de 
l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes 
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix 
l’acord exprés dels interessats. 
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents.  
 
Article 3.- Successors i responsables  
 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació 
civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats.  
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No es transmetran les sancions.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o 
siguin beneficiàries de l’operació.  
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars 
de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 
  
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
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a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones.  
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que 
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per 
al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.  
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei general tributària.  
 
9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos 
en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  
 
10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran 
als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats 
a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de 
declaracions.  
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a 
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn 
amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que 
garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.  
 
11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i 
requeriment de pagament a l’actual propietari.  
 
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit 
d’una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'administració 
tributària al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 
de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment 
de l’obligació a qualsevol dels obligats.  
 
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:  
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a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals 
estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis 
educatius i penitenciaris.  
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.  
 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la 
Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en 
els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.  
 
d) Els de la Creu Roja Espanyola.  
 
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals.  
 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.  
 
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a 
l’explotació de les esmentades línies.  
 
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o 
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat.  
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.  
 
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions 
establertes a l’article 62 del TRHL.  
 
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 
d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al 
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost 
sobre Societats.  
 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats.  
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Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en 
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i 
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.  
 
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:  
 
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el 
termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació 
definitiva.  
 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol 
moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si 
escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.  
 
b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les 
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.  
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.  
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros.  
 
Article 6.- Base imposable i base liquidable  
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.  
 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de 
la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text 
refós de la Llei del cadastre immobiliari.  
 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que 
legalment s’estableixin.  
 
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és 
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal 
Economicoadministratiu Regional de Catalunya.  
 
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
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discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se 
conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.  
 
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de 
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons 
els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels 
nous valors, segons es determina en els apartats següents, tenint en compte que, en el 
cas d’immobles rústics construïts, la reducció es practicarà únicament sobre el primer 
component de la base imposable, conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior.  
 
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base 
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova 
ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, 
tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per 
cent del què resulti de la nova ponència.  
 
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de 
l’Impost la sol·licitin.  
 
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un 
component individual de la reducció calculat per a cada immoble.  
 
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la 
base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.  
 
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en 
cadascun dels següents casos:  
 
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any 
anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor 
cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la 
base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici 
immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.  
 
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de 
reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant 
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el 
valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l’increment mig de valor 
del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.  
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En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient 
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels 
immobles del municipi.  
 
c) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a 
conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa 
cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini 
de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu 
valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.  
 
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor 
del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.  
 
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor 
base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.  
 
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el 
període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la 
reducció pendent.  
 
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de 
la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que 
correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què 
es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.  
 
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció 
a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre 
el primer component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la 
construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència y el seu 
valor base. 
 
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor 
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a 
l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el 
coeficient 0,5. 
 
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de 
la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals 
per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
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Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,72 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,72 per 
cent quan es tracti de béns rústics.  
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 
0,60 per cent.  
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
Article 8.- Normes de gestió 
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin 
fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a 
l’aplicació de l’exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb 
la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària).  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:  
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 
1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
 
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives 
a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi 
d’imposició.  
 
Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost  
 
1. El període impositiu és l’any natural.  
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2. L’impost es merita el primer dia de l’any.  
 
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta 
Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran 
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb 
independència del moment en què es notifiquin.  
 
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el 
seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest 
liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou 
valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis 
meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que 
els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.  
 
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota 
satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut 
realitat.  
 
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran 
efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva 
notificació.  
 
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de 
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les 
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels 
immobles, excepte en els supòsits d’exempció previstos en aquest article.  
 
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o 
negocis:  
 
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les 
obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels 
edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.  
 
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
 
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
 
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
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e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i 
dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  
 
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, 
o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.  
 
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.  
 
3. Seran objecte de sol·licitud:  
 
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el 
dret que va originar l’esmentada titularitat.  
 
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a 
una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.  
 
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.  
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la 
Gerència Regional del Cadastre.  
 
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la 
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat 
de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, 
sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels 
documents següents:  
 
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que actuï 
per delegació.  
 
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.  
 
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament 
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova 
construcció.  
 
Article 11.- Règim de liquidació  
 
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària 
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions 
de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions 
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, 
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resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que 
s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent 
referides a les matèries compreses en aquest apartat.  
 
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu 
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les 
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.  
 
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen 
a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.  
 
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits 
que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat 
prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense 
que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases 
imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan 
es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
 
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència 
de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant 
declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així 
ho estableixi la normativa cadastral. 
 
Article 12.- Règim d’ingrés  
 
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà 
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la 
Província.  
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la 
Llei general tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 
posterior.  
 
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes 
posterior.  
 
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors 
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que 
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s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei 
general tributària.  
 
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser 
impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació 
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal 
economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva 
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.  
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del 
període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal 
funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es 
pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.  
 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el 
recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi 
garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, 
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, 
o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.  
 
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció 
cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà en 
cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una 
vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació 
abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos indeguts.  
 
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
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Article 14.- Actuacions per delegació  
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, 
les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l’Administració delegada.  
 
2. Quan l’ORGT conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels 
Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de 
l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en 
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral 
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència 
Regional del Cadastre.  
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació.  
 
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
  
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament,    i    aquells en què 
es facin       remissions a    preceptes  
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en  
el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa.  
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Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de 
la present ordenança  
 
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 
de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui 
necessària la seva sol·licitud.  
 
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre 
a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a 
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que 
per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici 
objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti.  
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el dia 22 de 
desembre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents.  
 
Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2012, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el BOP de Barcelona del dia 30 de desembre de 2012. 
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Ordenança Fiscal número 2 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 1.- Fet imposable  
 
1. 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, sigui quina 
sigui la seva classe i categoria.  
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es 
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.  
 
3. No estan subjectes a l’impost:  
 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.  
 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil 
dels quals no sigui superior a 750 quilos.  
 
Article 2.- Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a 
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.  
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents.  
 
Article 3.- Successors i responsables  
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel 
que fa a l’adquisició de l’herència.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats.  
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No es transmetran les sancions.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents.  
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o 
siguin beneficiàries de l’operació.  
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars 
de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles.  
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  
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7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones.  
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari 
per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.  
 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
a la Llei general tributària.  
 
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Estaran exempts d’aquest impost:  
 
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.  
 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius 
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.  
 
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.  
 
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 
internacionals.  
 
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts.  
 
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 
especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat 
física.  
 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu,   als   
quals   s’aplicarà l’exempció mentre   es mantinguin les dites  
circumstàncies,   tant   els vehicles  conduïts per persones  amb discapacitat  
com els destinats   al seu transport. A   aquests efectes es considera persona  
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amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 
d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com justificar la 
destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació 
signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es 
destinarà al seu transport.  
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  
 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que 
en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del 
conductor.  
 
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 
Agrícola.  
 
2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 
característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 
l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.  
 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la 
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 
requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.  
 
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui 
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de 
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’Impost els vehicles històrics, o 
aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data 
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de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus 
o variant es deixà de fabricar.  
 
Article 6.- Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
s’incrementaran per l’aplicació del coeficient de l’1,67 Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot 
en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals 
de l’Estat.  
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 
 
Potència i classes de vehicles EUR 
A) Turismes  
- De menys de 8 cavalls fiscals 21,08 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 56,91 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 120,14 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 149,65 
- De  20  cavalls fiscals en endavant 187,04 
B) Autobusos  
- De menys de 21 places 139,11 
- De 21 a 50 places 198,13 
- De més de 50 places 247,66 
C) Camions  
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 70,61 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 139,11 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 198,13 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 247,66 
D) Tractors  
- De menys de 16 cavalls fiscals 29,51 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 46,38 
- De més de 25 cavalls fiscals 139,11 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica  

- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 29,51 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 46,38 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 139,11 
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Potència i classes de vehicles EUR 
F) Altres vehicles  
- Ciclomotors 7,38 
- Motocicletes fins a 125 cc 7,38 
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 12,64 
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 25,30 
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 50,58 
- Motocicletes de més de 1.000 cc 101,17 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.  
 
Article 7.- Període impositiu i acreditament de l’impost  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es 
produeix aquesta adquisició.  
 
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.  
 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que 
resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.  
 
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es 
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part 
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de 
l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. 
No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior 
desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de 
la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament. 
 
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la imposició 
per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció 
per part de l’ajuntament.  
 
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el 
subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, 
li correspon percebre.  
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6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es 
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que 
finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici 
següent.  
 
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no cal que 
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.  
 
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la 
quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.  
 
Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés  
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle.  
 
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera 
que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius 
presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es 
comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model 
aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària 
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva 
realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el 
certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi 
d’identificació fiscal del subjecte passiu.  
 
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost 
resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.  
 
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que 
el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a 
l’imprès de l’autoliquidació.  
 
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà 
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a 
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura 
Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 
de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs. 
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 Article 9.- Padrons  
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de 
les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el 
període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà d’edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui 
més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.  
 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es 
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  
 
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i 
en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i 
canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre 
baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.  
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de vint dies 
comptats des de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims 
puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic 
s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els 
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  
 
Article 10.- Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme 
l’administració delegada.  
 
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió 
Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de 
l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en aquests cas, des de 
la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de 
l’autoliquidació. 
 
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 
procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis 
fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del tribut per 
consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar els requisits 
per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 
 
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència dels 
requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà d’aportar 
per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies 
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comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que 
justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la 
seva concessió. 
  
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT 
efectuarà en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i 
practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.  
 
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és correcta, 
es procedirà de la següent manera: 
 
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una 
liquidació complementària. 
 
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte 
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 
 
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT 
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 
de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs. 
 
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de 
padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.  
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin 
delegat les seves facultats en la Diputació.  
 
7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 11.- Col·laboració social  
 

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de 
l’ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.  
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2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:  
 
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del 
vehicle i canvi de domicili del titular.  
 
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris.  
 
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, 
caldrà subscriure el corresponent conveni.  
 
Article 12.- Data d’aprovació i vigència  
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de l’ajuntament en sessió 
celebrada el dia 22 de desembre de 2011, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 
2012, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.  
 
Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la 
present ordenança  
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a 
l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que 
per al seu gaudiment s’hi estableixin. 
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti 
 
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors  
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de 
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica 
dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.  
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Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2012, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el BOP de Barcelona del dia 30 de desembre de 2012. 
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Ordenança Fiscal número 3 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Article 1 
 
Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal.lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència 
d'obra o  urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la 
seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran 
consistir en: 
 
a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta. 
b) Obres de demolició. 
c) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que 
modifiquen el seu aspecte exterior. 
d) Alineacions i rasants. 
e) Obres de fontaneria i de clavegueram. 
f) Obres en cementiris. 
g) Qualsevol  altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra o 
urbanística. 
 
Article 2  
 
Subjectes passius 
 
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, 
propietàries dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o 
obres sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà 
contribuent el qui tingui la condició de propietari de l'obra. 
 
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin 
les llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres, si no 
eren els mateixos contribuents. 
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Article 3 
 
Exempcions 
 
Estan exempts de pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació 
i obra, de les que siguin propietaris l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats 
Locals, que estant subjectes a l’Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves 
aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant 
si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació, d’acord amb allò que preveu  l’art. 
29.2 de la Llei 5/1990 de 29 de juny sobre mesures en matèria pressupostaria, financera i 
tributària. 
 
Article 4 
 
Base imposable i acreditament 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l'obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 

No formen part de la base imposable: 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials 
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o 
obra. 

- Els honoraris de professionals. 

- Les despeses generals contemplades a l’article 131.1.a) del Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que es fixen en un percentatge del 
13%. 

- El benefici empresarial del contractista, el qual queda fixat en un percentatge del 6%. 

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

 3. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 

 4. Per a la determinació de la base imposable s’aplicarà el mòdul de preus que consta a 
l’annex de l’ordenança. 
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Article 5 
 
a) Tipus de gravamen i quota 
 
1. El tipus de gravamen serà el 2,50 cent. 
 
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
b) Bonificacions 
 
Tindran una bonificació del cent per cent de l’import de l’impost, les obres que hagin de 
realitzar-se com a conseqüència d’haver patit l’immoble danys per causa de catàstrofe 
natural i/o d’incendis. Aquesta bonificació només s’aplicarà en el cas que l’immoble sigui 
l’habitatge on el propietari tingui fixat el seu domicili habitual. 
 
Article 6  
 
Normes de gestió 
 
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la 
base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, 
sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així, la 
base imposable la determinaran els tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat del 
projecte. 
 
2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i 
del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa 
corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l'apartat 
anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li 
reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. 
 
Article 7 
 
Inspecció i recaptació 
 
1. La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
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Article 8  
 
Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l’Administració delegada. 
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom 
Local de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió 
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
Article 9 
 
Data d’aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 1 de gener de 1989 
començarà a regir el dia 1r. de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de 
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica 
dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’Ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2011, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el BOP de Barcelona del dia 7 de desembre de 2011. 
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Annex 
 
 
OBRES MAJORS 
             

  

Enderroc Obertura de portals i finestres 
Edificació de pl. baixa 
Edificació de Pl. baixa + pl. pis 
Edificació de > 2 plantes 

300 €/ut 
900 € 
1.400 € 
3.000 € 

CONSTRUCCIÓ D’OBRA 
NOVA             

  

Ús Residencial 
(adossat, aïllat, entre 
mitgeres, etc.). 
 

Per sup. const. d’habitatge 
Garatges planta baixa 
Garatges planta soterrani 

925 €/m2 
400 €/m2 
520 €/m2 

Ús Industrial 
(naus industrials 
adossades, aïllades, 
entre mitgeres, etc.) 

Sup. Const. < 1.000 m2t 
Sup. Const. < 2.000 m2t 
Sup. Const. > 2.001 m2t 
Altells magatzem 
Altells oficines 
Soterranis 
Molls de càrrega 
 

500 €/m2 
400 €/m2 
300 €/m2 
180 €/m2 
600 €/m2 
520 €/m2 

3.600 €/ut 

Ús comercial 
 

 400 €/m2 

ANNEXOS A LES 
CONSTRUCCIONS 
PRINCIPALS              

  

Edificacions de pl. Baixa Magatzems, garatges aïllats o 
adossats, coberts, porxos d’obra, 
barbacoes cobertes, trasters 

 
 

360 €/m2 
Pèrgoles no fixes < 15 m2 

> 15 m2 
> 30 m2 

1.000 € 
2.100 € 
3.300 € 

Construcció de piscina i 
annexos per a piscines 

< 25 m2 
> 25 m2 
> 40 m2 
Pavellons, casetes, vestidors, 
lavabos, etc. per a piscines 

13.000 € 
490 €/m2 
460 €/m2 

 
525 €/m2 

Instal·lació grues, 
muntacàrregues, etc. 

 
Per a la construcció d’habitatges 

 
2.500 €/ut 
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REHABILITACIONS 
          

  

Rehabilitació de coberta 
i bigues 

  
150 €/m2 

Rehabilitacions i/o 
reformes interiors 

< 50 m2 
> 50 m2 

700 €/m2 
600 €/m2 

Murs de contenció de 
formigó armat, blocs de 
formigó i/o pedra 
natural 
 

  
 
 

330 €/m2 

OBRES MENORS 
     

  

PARETS / TANQUES 
PERIMETRALS 

Formació de paret de totxo o bloc de 
formigó 
Tanca metàl·lica 
Aplacats de pedra o altres materials 

 
80 €/m2 

14,50 €/ml 
75 €/m2 

PAVIMENTS Solera de grava 
Paviment de formigó 
Paviment de rajoles 
Realització de vorera 

22 €/m2 
26 €/m2 
31 €/m2 
32 €/m2 

COBERTES Extreure teules existents 
Col·locació de teules 
Impermeabilització de coberta 
 

30 €/m2 
50 €/m2 
14 €/m2 

PETITES REFORMES: 
- Cuines 
- Lavabos 
- Portes, finestres, 

etc. 
 
 

Refer cuina (paleta i/o instal·lador) 
Substitució del mobiliari cuina 
Refer aseo 
Refer cambra bany completa 
Substitució dels sanitaris lavabo 
Substitució de portes i/o finestres, 
existents 

9.000 € 
3.600 € 
3.000 € 
4.500 € 
2.000 € 

 
360 €/ut 

REPASSOS Reforma de petites esquerdes i/o 
repassar teulada 

 
3.000 € 

PINTURA / 
ARREBOSSATS 

Arrebossat interior/exterior 
Pintat interior/exterior 
Enguixats  

19 €/m2 
9 €/m2 

14 €/m2 
ALTRES Col·locació xemeneia 

Realització de gual 
Connexió clavegueram 
Condicionar fossa sèptica 

750 € 
750 € 
750 € 

3.300 € 
MOVIMENT DE TERRES Neteja parcel·les urbanes <1.000 m2 

Neteja parcel·les urbanes >1.000 m2 
1,10 €/m2 

1 €/m2 
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Neteja finques rústiques  
Moviment de terres tipus 
excavació/terraplens en finques 
urbanes o rústiques 

1 €/m2 
 
 

6 €/m3 
INSTAL·LACIÓ DE 
PLAQUES SOLARS  

Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques en teulades d’edificis 
destinats a ús industrial 

 
 

3,5 €/Watt 
 
En totes aquelles obres objecte de llicència de legalització, la base imposable serà la 
determinada en l’annex anterior més un increment del 20 per cent sobre la mateixa. 
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Ordenança Fiscal núm. 4 
 
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
Article 1r. Fet imposable 
 
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut 

municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que 
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la 
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. 

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

a) Negoci jurídic "mortis causa". 
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 
d) Expropiació forçosa. 

 
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys 

que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre béns immobles. En 
conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els 
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost 
sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el 
Cadastre o en el Padró d’aquell. 

 
4. Està subjecte a l’Impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en 

els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 

 
5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles 

rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els 
que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 
Article 2n.  Actes no subjectes 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 

1. Les aportacions de béns i drets realitzats  pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions 
que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
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2. Les 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, amb independència del règim econòmic matrimonial. 

 
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges 

a favor dels seus socis cooperativistes. 
 
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 

beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text 
refós de la llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No 
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del 
que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés 
d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 

  
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat 

dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que 
va ser constituït. 

 
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 

quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 94 del Text refós de la Llei de 
l'impost sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 

 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 

conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 

 
8. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre 

d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha 
interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats 
anteriors. 

 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
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a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny 
o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat 
a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, 
o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

 
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració 

de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a 
que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a 
favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el 
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

 
Article 4t. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 

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

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

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

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 

dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin,  o 
siguin beneficiàries de l’operació. 

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

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

les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 

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

 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 

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

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

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

de les sanciones. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 

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

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

previst a la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 
 
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la 

obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 
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a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma  i altres Entitats locals a les 
quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs 
Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de 
la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 
 

b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 
compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu Reglament aprovat 
per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  

 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en 
què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà 
efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el 
supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf 
anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de 
la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 
 

c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 
 

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

 
e) La Creu Roja Espanyola. 
 
f) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en 

tractats o convenis internacionals. 
 

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
  
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, 
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o 
en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus 
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propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de 
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

 
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o 
els seus ascendents, fins el pimer grau, i  que la despesa efectivament realitzada en el 
període dels últims cinc anys, no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral 
assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost. 
 
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de 
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, 
d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els 
termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 

 
2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els 
cònjuges i les parelles de fet (sempre que acreditin la seva inscripció en el Registre 
municipal de parelles de fet a la data de la defunció) i els seus ascendents de primer 
grau i adoptants. 

 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de 
salut del causant suficientment acreditades.  
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic. 
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, 
en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a 
tercers. 

 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a 
l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 
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Article 7è. Base imposable 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i 
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 

 
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del 

terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el 
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta 
Ordenança, pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor. 

 
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, 

al temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als 
efectes de l'Impost sobre béns immobles. 
 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no 
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar 
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la 
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments 
de valoració col·lectiva  que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan 
aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, 
aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, 
establerts a l’efecte en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament 
de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat 
valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca 
realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves 
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns 
immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà 
practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al 
moment de l’acreditació. 

 
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 

determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les 
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i, en particular, dels preceptes següents: 

 
A) Usdefruit 

 
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó 

del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 
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b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor 
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que 
l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el 
límit mínim del 10 per cent del valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una 
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 
B) Ús i estatge 
 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del 
valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració 
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 
C) Nua propietat 
  
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el 
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 
 
D) Altres drets reals 
 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor 
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti 
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos 
menor. 

 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 

terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un 
dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta 
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a 
aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no 
n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de 
les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats 
un cop construïdes aquestes plantes. 
 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal 
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament 
vigent. 
 

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre 
la part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral 
assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el 
justipreu. 
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7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la 
facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini 
ple.  

 
8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de 

valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la 
base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar 
als nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100. 
 
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als 
vigents fins aleshores. 
 
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny 
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
 

Article 8è. Tipus de gravamen i quota 
 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per determinar 
l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de 
l'acreditament el percentatge que resulti del quadre següent: 

 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i 

cinc anys: 3. 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 

2,5. 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 

2,5.  
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 

2,5. 
 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 25 per cent. 
 
Article 9è. Període de generació i acreditament 
 
1. L'impost s'acredita:  
 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o 
per causa de mort, en la data de la transmissió. 

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, 
en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
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2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor 

que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la 
constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini 
sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les 
fraccions d'any. 

 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la 

transmissió: 
 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, 
quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 

b)  En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
 
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 
 
Article 10è. Nul·litat de la transmissió 
 
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha 

tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de 
la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre 
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que 
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució 
en el termini de 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 
devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte 
o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara 
per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc 
per a cap devolució. 

 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no 

s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 
tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i 
l’assentiment a la demanda. 

 
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es 

farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, 
l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, 
l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució 
oportuna, segons la regla de l'apartat primer. 
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Article 11è. Règim de gestió 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 

l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les 
quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 
d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 
de l’article 7è d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en 
els mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part 
de l'Administració. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. En cas que l’Administració 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. 

 
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model 

que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària 
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 

 
4. Cal presentar una autoliquidació  o declaració  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. 

 
5.  Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar 

autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes 
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

 
6.  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 es sol·licitin. 

 
7.   L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de 

la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) 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. 
 
8.  Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan 

obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius: 
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a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta ordenança, 
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. 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a 
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

 
 9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una 

relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi 
continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del 
fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la 
plataforma del Consell general del notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada 
processat i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-
lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix 
procediment es farà  servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents 
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat 
presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest 
apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei 
general tributària. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin 
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre 
les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 
Article 12è. Col·laboració social  
 
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració, 

podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara del que preveu 
l’article 92 de la Llei general tributària.  

 
2.   Aquesta col·laboració podrà referir-se a :  

 
a) Assistència en la realització de declaracions.  
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris.  

 
Article 13è. Comprovació de les autoliquidacions 
 
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant 

l'aplicació correcta de les normes d'aquesta Ordenança i, per tant, que els valors 
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes. 

 
2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació  

rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, 
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calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin 
procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables 
continguts al document no declarats pel subjecte passiu. 

 
3.  Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de 

conformitat amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, 
de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, abans 
que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute tributari 
mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos indeguts. 
Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud sense que 
l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà  esperar que es 
dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte d'interposar contra la 
resolució presumpta recurs de reposició. 

 
Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació  s’efectuen un cop 

transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta ordenança, sense requeriment 
previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents: 
 
• Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins dels tres, 

sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s'exclouen 
l'interès de demora i les sancions. 

• Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al 
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos 
de demora pel període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos 
posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment 
en que es practiqui l'autoliquidació. 

• L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi 
l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació 
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la 
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 
62.2 de la Llei general tributària. 

 
2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari 

que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària 
tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l'esmentat article.  

 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 

necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una 
infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es 
qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.  
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4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-

se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte 
infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li 
formuli. 

 
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la 

sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o 
reclamació contra la liquidació o la sanció.  

 
6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que 
preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 

 
Article 15è. Règim de notificació i d'ingrés 
 
1.  Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest 

impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al 
subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 

 
2.  Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No 

obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari 
portador de la declaració. 

 
3.  Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un 

mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda 
per l’Administració. 

 
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent 
(mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 
 

4.  L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a    
l'article 62.2 de la Llei general tributària. 
 

Article 16è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer 
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puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les 
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions 
per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim 
de col·laboració social. 

 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 

Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 

de Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de l’impost  aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2008 i publicat el text íntegre en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona número 314, Annex V, de 31 de desembre de 
2008. 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ordenança Fiscal número 5 
 
Contribucions especials 
 
Article 1 
 
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o 
d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de 
la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de 
caràcter municipal per part d'aquest municipi. 
 
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en 
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció 
serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes 
passius. 
 
Article 2 
 
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis 
municipals els següents: 
 
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre 

les finalitats que hom li ha atribuït. 
 
b) Els que realitzi o estableixi el municipi  perquè altres entitats públiques els hagin 

atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit. 
 
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb 

aportacions econòmiques d'aquest municipi. 
 
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu 
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert: 
 
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals 

aquest municipi en fos l'únic titular. 
 
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi. 
 
c) Associacions de contribuents. 
 
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de 
la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de 
l'establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit. 
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Article 3 
 
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions 
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, 
establertes en l'article 1r. d'aquesta ordenança general: 
 
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
 
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de 

xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals. 
 
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per  la instal·lació de xarxes de 

distribució d'energia elèctrica. 
 
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i 

pavimentades i per la modificació de les rasants. 
 
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies públiques 

urbanes. 
 
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis. 
 
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques. 
 
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració 

d'aigües per al proveïment. 
 
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals. 
 
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
 
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra 

crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua. 
 
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de 

distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de 
comunicació i informació. 

 
m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis 

municipals. 
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Article 4 
 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els 
que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals. 
 
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat 
anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte 
en el que considerin que hi ha el seu dret emparat. 
 
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les 
bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius. 
 
Article 5 
 
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals 
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 
General Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per 
l'establiment dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir. 
 
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones 
beneficiades especialment: 
 
a) En les contribucions especials per realització d'obres o  establiments o ampliació de 

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

serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en  
siguin titulars. 

 
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció 

d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances 
que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi. 

 
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses 

subministradores que les hagin d'utilitzar. 
 

Article 6 
 
1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta 
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones 
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o 
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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 negocis afectats per les 
obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació. 
 
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 
propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient 
de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es 
fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la 
qual se n'ocuparà la mateixa comunitat. 
 
Article 7 
 
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 

90 per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per 
l'establiment o ampliació dels serveis. 

 
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes: 
 
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i 

programes tècnics. 
 
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació 

dels serveis. 
 
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat 

que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al 
municipi , o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de 
Patrimoni de l'Estat. 

 
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció 

de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels 
béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar. 

 
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagués d'apel·lar el 

crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que 
cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el 
cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul 
de les quotes corresponents. 
 
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n.,1.c) d'aquesta ordenança, 
o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix 
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l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es 
determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que 
puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En 
tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest 
article. 
 
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel 
municipi  la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les 
subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o 
entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la 
subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà 
d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 9è d'aquesta ordenança general. 
 
Article 8 
 
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. 
 
Article 9 
 
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes 
passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les 
regles següents: 
 
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de 

repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu 
volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 

 
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran 

distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest 
municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament 
anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de 
les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a 
la seva amortització total. 

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenança general, 
l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses 
que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva 
secció total, encara que no les usin immediatament. 

 
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis 
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de 
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subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import 
d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la 
persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la 
quota de la resta de subjectes passius. 
  
Article 10 
 
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, 
trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau 
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran 
en conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les 
quotes individuals hom no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti 
immediatament a cada contribuent. 
 
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 només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la 
façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva 
situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de 
l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del 
solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, 
dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures. 
 
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una 
corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la 
longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les 
longituds de les façanes immediates. 
 
Article 11 
 
1. Les contribucions especials  s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o 
comenci la prestació del servei. 
Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada un dels subjectes 
passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció de l'obra. 
 
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord 
concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament de la bestreta de les 
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es 
podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals 
hom va exigir la bestreta corresponent. 
 
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als 
efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu 
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en l'article 5è d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació 
hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva 
aprovació i que hagués pagat les quotes de la bestreta, d'acord amb el que es disposa en 
l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord 
concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o 
explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació d'aquest 
acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a notificar a l'administració 
municipal la transmissió efectuada, en el termini  d'un mes des de la data de la 
transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament 
contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat. 
 
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació 
del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes 
individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es 
compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués realitzat com a 
bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del 
municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra 
o servei de què es tracti. 
 
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no 
tenen la condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé 
excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà 
d'ofici la devolució corresponent. 
 
Article 12 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitzaran en la  
forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària, en les altres 
lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu 
desenvolupament. 
 
Article 13 
 
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a 
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de 
cinc anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de 
l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari 
o una altra garantia suficient que satisfaci la corporació. 
 
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant 
amb l'import total de la quota tributària que li correspongui. 
 



    
      Ajuntament de 
     VILOBÍ DEL PENEDÈS 

    

 
 59 

3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició 
de providència de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos 
corresponents. 
 
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a 
més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda. 
 
5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les 
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import 
de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb 
caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en 
qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns. 
 
Article 14 
 
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi 
de l'acord d'imposició en cada cas concret. 
 
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que 
hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no 
s'hagin aprovat la seves ordenacions concretes. 
 
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la 
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre 
els beneficiaris i dels criteris de repartiment.  
L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a 
aquesta ordenança general de contribucions especials. 
 
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de 
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada 
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per edictes. Els 
interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de 
satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades. 
 
Article 15 
 
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres 
o l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials, 
s'observaran les regles següents: 
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a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords 
concrets d'imposició i ordenació. 

b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la 
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació 
de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior. 

 
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la 
unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les 
decisions que s'escaiguin. 
 
Article 16 
 
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació 

administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment 
o ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran  a pagar la part que 
s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a 
més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei. 

 
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o 
ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions 
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació 
de les contribucions especials. 
 
Article 17 
 
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix 
l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que 
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer. 
 
Article 18 
 
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que 
els 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. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de 
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vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació 
expresses. 
 
Diligència 
 
Per fer constar que aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió del dia 1 d'agost de 1989, i publicat el text íntegre de la mateixa en el BOP número 
312, annex XXIX, del dia 30 de desembre de 1989. 
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Ordenança fiscal número 6 
 
Taxa per l’ús d’equipaments cívics, culturals, esportius i educatius 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, aquest ajuntament estableix la taxa per l’ús d’equipaments cívics, culturals, 
esportius i educatius, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
té lloc mitjançant la utilització del Centre cívic Jaume Via, el gimnàs del C.E.I.P. Llebeig, el 
camp de futbol municipal i la pista poliesportiva municipal, en els supòsits previstos en 
l’article 6 d’aquesta ordenança. 
 
Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats, col·lectius i/o grups del municipi 
sense personalitat jurídica constituïda, hauran de sol·licitar la corresponent autorització 
d’utilització dels equipaments que contempla aquesta Ordenança a l’ajuntament de Vilobí 
del Penedès, el qual es reserva el dret d’atorgar-la o no, en funció del tipus d’activitat que 
s’hi vulgui dur a terme. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 36 de la Llei general tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències 
o autoritzacions, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense 
l’autorització corresponent. 
 
Article 4 
 
Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5 
 
Beneficis fiscals 
 

1. L’Estat, les Comunitats autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin autorització per a la utilització dels 
equipaments per dur a terme activitats relacionades amb les seves finalitzats 
públiques d’interès general i per a tots els actes que immediatament interessin a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. Les entitats, col·lectius o grups locals, sense afany de lucre, amb o sense 

constitució legal, que hagin signat un conveni d’utilització d’un espai de manera 
continuada no estaran obligats al pagament de la taxa quan es tracti de la 
realització de les activitats objecte del conveni. 

 
3. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 
Article 6 
 
Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en els 
apartats següents. En el cas d’utilitzar la calefacció del centre cívic, a la tarifa obtinguda 
s’hi afegirà el cost de les fitxes de calefacció, a raó de 10,00 €/fitxa. La utilització d’aire 
condicionat afegirà 10,00 € per hora d’utilització de l’equipament a la tarifa establerta en 
cada cas. 
 
6.1 Entitats sense finalitat de lucre de fora del municipi: 
 

a) Actes oberts al públic en general, amb cobrament de tarifa: 
      
Sala polivalent del centre cívic 
Amb vestidors i escenari 

15 €/hora + neteja 150 € fix 

Sala polivalent del centre cívic 
Sense vestidors ni escenari 

15 €/hora + neteja 75 € fix 

Sala gran del casal d’avis 10 €/hora + neteja 75 € fix 
Sala petita del casal d’avis   6 €/hora + neteja 50 € fix 
Sala de joves 10 €/hora + neteja 75 € fix 
Gimnàs Escola Llebeig 15 €/hora + neteja 100 € fix 
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Camp de futbol municipal    6 €/hora diürna + neteja 30 € fix 
100 €/hora nocturna + neteja 30 € fix 

Pista esportiva municipal     6 €/hora diürna + neteja 50 € fix 
100 €/hora nocturna + neteja 50 € fix 

 
b) Actes interns de l’entitat amb cobrament de tarifa: 
 

Sala polivalent del centre cívic 
Amb vestidors i escenari 

5 €/hora + neteja 150 € fix 

Sala polivalent del centre cívic 
Sense vestidors ni escenari 

5 €/hora + neteja 75 € fix 

Sala gran del casal d’avis 4 €/hora + neteja 75 € fix 
Sala petita del casal d’avis 2 €/hora + neteja 50 € fix 
Sala de joves 4 €/hora + neteja 75 € fix 
Gimnàs Escola Llebeig 5 €/hora + neteja 100 € fix 
Camp de futbol municipal 2 €/hora diürna + neteja 30 € fix 

6 €/hora nocturna + neteja 30 € fix 
Pista esportiva municipal 2 €/hora diürna + neteja 50 € fix 

6 €/hora nocturna + neteja 50 € fix 
 

6.2 Entitats del municipi sense ànim de lucre:  
 
Les entitats, col·lectius o grups locals amb conveni d’utilització continuada, per la 
utilització d’espais fora de l’àmbit del conveni i per a activitats fora de les que són 
objecte del conveni: s’aplicarà una bonificació del 50 per cent de les tarifes aplicables 
segons l’epígraf anterior.   

 
6.3 Empreses o particulars: 
 

a) Realització de cursos amb finalitat lucrativa: 
 

Sala polivalent del centre cívic 
Amb vestidors i escenari 

25 €/hora + neteja 150 € fix 

Sala polivalent del centre cívic 
Sense vestidors ni escenari 

25 €/hora + neteja 75 € fix 

Sala gran del casal d’avis 15 €/hora + neteja 75 € fix 
Sala petita del casal d’avis 10 €/hora + neteja 50 € fix 
Sala de joves 15 €/hora + neteja 75 € fix 

 
 
b) Realització de xerrades, conferències informatives amb finalitat lucrativa i/o difusió 

de productes d’empresa: 
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Sala polivalent del centre cívic 
Amb vestidors i escenari 

25 €/hora + neteja 150 € fix 

Sala polivalent del centre cívic 
Sense vestidors ni escenari 

25 €/hora + neteja 75 € fix 

Sala gran del casal d’avis 20 €/hora + neteja 75 € fix 
Sala petita del casal d’avis 10 €/hora + neteja 50 € fix 
Sala de joves 15 €/hora + neteja 75 € fix 
 

c) Realització d’actes interns d’empresa: 
 

     
Sala polivalent del centre cívic 
Amb vestidors i escenari 

15 €/hora + neteja 150 € fix 

Sala polivalent del centre cívic 
Sense vestidors ni escenari 

15 €/hora + neteja 75 € fix 

Sala gran del casal d’avis 10 €/hora + neteja 75 € fix 
Sala petita del casal d’avis   6 €/hora + neteja 50 € fix 
Sala de joves 10 €/hora + neteja 75 € fix 

 
6.4 Actes privats: Realització d’actes i/o activitats d’àmbit privat 
 

Sala polivalent del centre cívic: En les dates de 31 de desembre i 23 de juny, tindran 
preferència les activitats organitzades per l’arrendatari del bar-restaurant Jaume Via. 
En el cas que l’arrendatari no fes ús de la sala polivalent en aquelles dates i en altres 
dates de l’any, podrà ser arrendada per persones particulars (residents en el municipi) 
per a la realització d’actes i/o activitats d’àmbit privat, sempre i quan les entitats que la 
utilitzen regularment no tinguin programada alguna activitat. Les tarifes seran les 
següents: 

          
Sala polivalent del centre cívic 
Amb vestidors i escenari 

25 €/hora + neteja 150 € fix 

Sala polivalent del centre cívic 
Sense vestidors ni escenari 

25 €/hora + neteja 75 € fix 

Gimnàs Escola Llebeig 
Prohibit celebrar-hi qualsevol tipus d’àpat 

25 €/hora + neteja 100 € fix 

Camp de futbol municipal 10 €/hora diürna + neteja 30 € fix 
14 €/hora nocturna + neteja 30 € fix 

Pista esportiva municipal 10 €/hora diürna + neteja 50 € fix 
14 €/hora nocturna + neteja 50 € fix 

 
 



    
      Ajuntament de 
     VILOBÍ DEL PENEDÈS 

    

 
 66 

6.5 Lloguer de material:  
 

- El material només es llogarà a les entitats sense ànim de lucre. 
- El material es tornarà en perfectes condicions d’ús i serà revisat pel personal 

municipal per comprovar-ho. 
 
     Canó projector                                        35 €/dia 
     Reproductor DVD                                    10 €/dia 
 
6.6 Fiança: 
 

a) Per tal de garantir el bon ús de les instal·lacions i del material cedits, s’estableix 
una fiança de 150,00 € per cada un dels elements que s’esmenten a continuació: 

 
- Sala polivalent del centre cívic    
- Sala gran del casal d’avis           
- Sala petita del casal d’avis 
- Sala de joves 
- Gimnàs Escola Llebeig  
- Camp de futbol municipal 
- Pista poliesportiva municipal 
- Canó projector 
- Reproductor DVD 

 
c) La fiança es retornarà una vegada s’hagi comprovat pel personal municipal que la 

instal·lació i/o el material s’hagin tornat en les degudes condicions. 
 
Article 7 
 
Acreditament 
 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament 
especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de 
concessió de l’autorització. 

 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import 

de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al 
gaudiment de l’aprofitament especial. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar 

autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici 
d’aquest aprofitament, sens perjudici de les sancions que se’n puguin 
derivar. 
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Article 8 
 
Període impositiu 
 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial de les dependències sol·licitades. A efectes de la determinació de la 
taxa es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6. 
 
Article 9 
 
Règim de declaració i ingrés 
 

1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent. 

 
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la 

sol·licitud d’autorització es complimentarà també degudament l’imprés 
d’autoliquidació de la taxa. 

 
3. El pagament s’efectuarà a les oficines de l’ajuntament o a l’oficina de Caixa Penedès 

oberta en el municipi, abans de la utilització dels espais. 
 

4. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat. 

 
Article 10 
 
Exempcions 
 

1. Gaudiran de gratuïtat totes aquelles utilitzacions sense ànim de lucre obertes a la 
totalitat de veïns del municipi sense cobrament de tarifa, i en especial aquelles 
organitzades per associacions, agrupacions i organismes de aire cultural, cívic, 
esportiu o públic. 

 
2. També gaudiran de gratuïtat la utilització d’aquests espais per a la realització 

d’activitats públiques mèdico-sanitàries, donacions de sang, accions i xerrades 
informatives de prevenció i/o ordenació sanitària d’interès públic, sense ànim de 
lucre, obertes a la totalitat de la població i sense cobrament de tarifa. 

 
3. Serà gratuïta la utilització dels espais per part de les entitats, col·lectius i/o grups 

del municipi per a la realització de les reunions necessàries per al compliment de les 
seves finalitats i per a la realització de les seves assemblees. 
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El gaudiment d’exempció de la taxa no eximeix en cap cas als beneficiaris de sol·licitar 
l’autorització corresponent i hauran de disposar d’autorització expressa. 
 
En cap cas gaudiran d’exempció les empreses que realitzin actes, activitats o xerrades 
informatives de promoció de productes d’empesa. 
 
Disposició addicional.  
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, 
amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí oficial de la província i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2011, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 25 de maig de 2011. 
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Ordenança Fiscal número 7 
 
Taxa per expedició de documents administratius 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius, 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. 
  
Article 2 
 
Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i 
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que 
no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius 
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a 
la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o 
l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una 
altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. 
  
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
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 l'interès de 
les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
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Article 4 
 
Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5 
 
Exempcions subjectives 
 
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 
 
1) Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
 
2) Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a  pobres de solemnitat. 
 
3) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer 

efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres. 
  
Article 6 
 
Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que 
conté l'article següent. 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document 
o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 
50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels 
expedients que motivin l'acreditament. 
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Article 7 
 
Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 
                  
                  Concepte                                                   Tarifa en euros 
 Informes i cèdules urbanístics   7,00 
 Compulsa de document     1,50 
 Bastanteig de poders     10,00 
 Per fotocòpies simples           0,10 
 Per fotocòpies dobles                                                            0,20 
 Transmissió de fax                                                                0,20 
 Fotocòpies de fitxes cadastrals          0,60 
 Fotocòpies de plànols o normativa urbanístic       0,60 
 Certificats cadastrals (Punt d’informació cadastre)           1,00 
 
Article 8 
 
Bonificacions de la quota 
 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en 
la tarifa d'aquesta taxa. 
 
Article 9 
 
Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament es produeix 
quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan 
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 10 
 
Declaració i ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell 
municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en 
aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa. 
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2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim 
Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, 
s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la 
qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes 
corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els 
escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
 
Article 11 
 
Infraccions i sancions 
 
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 l'article 77 i següents de la Llei 
General Tributària. 
  
Diligència 
 
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord del Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre de 2005, i publicat el text íntegre de la modificació en el 
BOP de Barcelona núm. 313, annex XII, de 31.12.2005. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
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Ordenança Fiscal número 8 
 
Taxa per llicències urbanístiques 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
llicències urbanístiques, 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. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, 
que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 242 de 
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, s'ajusten a les normes urbanístiques, 
d'edificació i policia previstes en l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'Ordenació 
Urbana d'aquest municipi. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació 
que es realitzin en l'interior dels habitatges. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
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, si 
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o 
s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
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Article 4 
 
Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5 
 
Base imposable 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova 

planta i modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents. 
 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 

utilització dels edificis i de la modificació del seu ús. 
 
c) El valor que tinguin determinats els terrenys i les Construccions a l'efecte de l'Impost 

sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de 
construccions. 

 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via 

pública. 
 
2. Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que 
correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
 
Article 6 
 
Quota tributària 
 

1. Per a les llicències derivades de l’execució d’obres, construccions i/o 
instal·lacions, la quota tributària se’n despendrà d’aplicar el tipus de 
gravamen del 0,35 per cent a la base imposable a què es fa esment en 
l’article 5è. 

 
2. Pera la resta de llicències, seran les següents: 
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Concepte Tarifa  
Expedició de llicències de segregació 65,00 € per parcel·la resultant de la 

segregació 
Expedició de llicències de primera ocupació 
d’habitatge 

 
65,00 € per llicència 

Per llicències de reparcel·lació 120,00 € 
Per tramitació de projectes d’urbanització 90,00 € 
Per tramitació de projectes de compensació 90,00 € 
Per l’atorgament de pròrroga de llicència 
d’obres, construccions i/o instal·lacions 

 
50,00 € 

 
Article 7 
 
Exempcions i bonificacions 
 
Tindran una bonificació del cent per cent de l’import de la taxa, les obres que hagin de 
realitzar-se com a conseqüència d’haver patit l’immoble danys per causa de catàstrofe 
natural i/o d’incendis. Aquesta bonificació només s’aplicarà en el cas que l’immoble sigui 
l’habitatge on el propietari tingui fixat el seu domicili habitual. 
 
 Article 8 
 
Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en 
la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte 
passiu la formulava expressament. 
 
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, 
la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si 
l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient 
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva 
demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del 
projecte presentat, ni la renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li ha 
concedit la llicència. 
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Article 9 
 
Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, 

prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat 
visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de 
l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, 
l'amidament i el destí de l'edifici.  

 
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la 

formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la 
sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que 
s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les 
quals permetin comprovar el seu cost. 

 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el 

projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost 
o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 

 
Article 10 
 
Liquidació i ingrés 
 
1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è.1.a), b) i d): 
 
a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s'efectuarà la liquidació provisional sobre 

la base que ha declarat el sol·licitant. 
 
b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i  efectiu una vegada que les 

obres s'hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la vista del 
resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s'escaigui, 
deduint, si és procedent, el que es va ingressar en provisional. 

 
2. En el cas de parcel.lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació que es 
realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li correspongui, 
tindrà caràcter definitiu llevat que el valor que es determina en l'Impost sobre Béns 
Immobles no tingui aquest caràcter. 
 
3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix 
el contribuent per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de 
pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 
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Article 11 
 
Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen el articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el dia 1 d'agost de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de 
gener de 1990.El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
 
Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’Ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2011, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 7 de desembre de 
2011. 
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Ordenança fiscal número 9 
 
Preu públic pel lloguer de material de propietat municipal 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 127, en relació amb l’article 41, del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, l’ajuntament de Vilobí del Penedès estableix el preu públic pel 
lloguer de material de propietat municipal, d’acord amb els preceptes d’aquesta 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Objecte 
 
Serà objecte de preu públic la utilització del material de propietat municipal, que es detall 
en l’article 5, pels particulars i per les entitats, associacions i empreses.  
 
Article 3. Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament dels preus públics establerts en aquest Ordenança neix amb la 
sol·licitud del material de propietat municipal. 
 
Article 4. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones naturals i jurídiques i les 
entitats que sol·licitin la utilització del material de propietat municipal o que en resultin 
beneficiades. 
 
Article 5. Quantia 
 
La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es determinen aplicant les 
següents tarifes: 
MATERIAL 
CONCEPTE TARIFA en € / dia 
Canó projector (sense ordinador) 35,00 
Reproductor DVD 10,00 
Equip megafonia portàtil 50,00 
Pantalla 25,00 
Cadires fusta / unitat 0,30 
Cadires plàstic / unitat 0,35 
Taula + cavallets / unitat 10,00 
Tanques / unitat 5,00 
Escenari peça de a x b 10,00 
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Article 6. Normes de gestió 
 

1. Els interessats en la utilització del material de propietat municipal, ho hauran de 
sol·licitar per escrit, amb un mínim de 5 dies feiners d’antelació, en el model 
establert a l’efecte. 

 
2. Quan la sol·licitud sigui aprovada, se li comunicarà a la persona interessada, així 

com l’import que en resulti. Aquesta quantitat s’haurà d’abonar abans de retirar el 
material. 
 

3. En cas que el material de propietat municipal sigui utilitzat per més temps del fixat 
a la sol·licitud, es practicarà una liquidació complementària. 
 

4. Els temps de prestació de material es computarà prenent com a moment d’inici el 
de la sortida del mateix de les dependències municipals; i com a moment final, el 
d’entrada del material a les dependències per a la seva devolució. 
 

5. Un dia es computa com a vuit hores. S’entén mig dia la utilització del material de 
propietat municipal per quatre hores o menys. En aquest cas, s’aplicarà la tarifa 
establerta en l’article cinquè, amb un coeficient reductor del 50 per cent. 
 

6. La retirada i entrega de material de propietat municipal tindrà lloc de dilluns a 
divendres, en horari de 9 a 14 hores. 
 

7. Per tal de garantir el bon ús del material de propietat municipal, s’estableix una 
fiança de 150,00 euros per sol·licitud, que es retornarà després de la devolució. 
 

Article 7. Beneficis fiscals 
 

1. Les entitats i les associacions de Vilobí del Penedès estaran exemptes de pagament 
de les tarifes d’aquesta Ordenança fiscal, quan els actes organitzats per aquestes 
no tinguin afany de lucre i estiguin relacionats amb les competències pròpies de 
l’entitat sol·licitant. 

 
2. Els particulars i empreses amb domicili a Vilobí del Penedès estaran exempts de 

pagament, únicament quan la finalitat de l’ús del material sigui de caire benèfic o 
solidari. 
 

Article 8. Remissió normativa 
 
En tot allò que no es troba previst en aquesta Ordenança, caldrà aplicar l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, que consta de vuit articles, entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
Diligència 
 
Per fer constar que aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal del dia 18 de 
setembre de 2013 i publicat el text íntegre de la mateixa en el Butlletí oficial de la 
província de Barcelona del dia 3 de desembre de 2013. 
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Ordenança Fiscal  número 10 
 
Taxa pel servei de clavegueram 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües 
residuals, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les 
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal. 
 
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals 
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que 
tinguin la condició de solar o de terreny. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària següents: 
 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, 
l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o 
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que 
sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari. 
 
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels 
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les 
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 
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3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la 
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a 
la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa d’euros, 
d’acord amb el següent 
 
Quadre de tarifes: 
 
Drets municipals de connexió a la xarxa Tarifa en euros 
Per cada finca o habitatge 300,00 
Per cada indústria 470,00 
Per cada bar o local comercial 360,00 
 
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració s’exigirà d’acord amb el següent 
 
Quadre de tarifes: 
 
Concepte Tarifa en euros 
Per cada habitatge 19,00 
Per cada bar o local comercial 45,00 
Per cada indústria 350,00 
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Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia: 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han 
delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 22 de desembre de 2011, entrarà en vigor al dia següent al de publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
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Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2012, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el BOP de Barcelona del dia 30 de desembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ordenança Fiscal número 11 
 
Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
sòlids urbans 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, 
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis 
de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament 
de residus domèstics. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència 
de les activitats domèstiques. 
 
b) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços, serveis i indústries, 
com a conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a 
usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que 
ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies 
públiques on es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de 
propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre 
els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
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Article 4.- Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Concepte Tarifa en euros 
Per cada habitatge 190,00 
Per cada local comercial o industrial 290,00 
Per cada bar o establiment d’alimentació 290,00 
 
3. Gaudiran d’exempció subjectiva, per a la recollida en els habitatges, aquells 
contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim 
interprofessional.  
 
Per gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’ajuntament, acreditant 
els ingressos i les condicions familiars. Si es concedís l’exempció, els seus efectes 
s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.  
 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’ajuntament, als 
efectes que es pugui liquidar la taxa.  
 
Article 6.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus  domèstics  en els  carrers o  
llocs on  figurin els habitatges utilitzats  
pels contribuents o els locals (de serveis, comercials o industrials) subjectes a la taxa aquí 
regulada estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 
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els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 7.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la 
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a 
aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota 
que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi 
produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
 
Article 8.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 9.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a 
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 
els procediments de liquidació i recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Diligència 
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 2013, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el BOP de Barcelona del dia 30 de desembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ordenança fiscal número 14 
 
Preu públic per la prestació de serveis culturals i esportius 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 127, en relació amb l’article 41 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, l’ajuntament de Vilobí del Penedès estableix el preu públic per la prestació de 
serveis culturals i esportius, d’acord amb els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Objecte 
 
Serà objecte del preu públic la prestació dels serveis culturals i esportius organitzats per 
l’ajuntament de Vilobí del Penedès, a través de les regidories de cultura, educació i 
esports, realitzats en centres o establiments municipals. 
 
Article 3. Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament dels preus públics establerts en aquesta Ordenança neix des del 
moment en què es formalitza la inscripció en les activitats especificades en l’article 5, 
independentment de la seva recepció efectiva, això sempre que la manca sigui per causes 
imputables a la persona sol·licitant. 
 
Article 4. Obligats al pagament 
 
Estaran sotmesos al pagament d’aquests preus públics en concepte de contribuents els 
inscrits, els pares, els tutors o els encarregats d’aquells que no hagin arribat a la majoria 
d’edat. 
 
Article 5. Quantia 
 
La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es determinen aplicant les 
següents tarifes: 
 
ESCOLA DE MÚSICA. Per a infants de 1er. a 6è d’educació primària 
 
CONCEPTE TARIFA EN € 
Matrícula coral 20,00 
Matrícula instruments 25,00 
Quota mensual coral 15,00 
Quota mensual de cada instrument 25,00 
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ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL. Per a infants de segon cicle d’educació infantil 
i d’educació primària 
 
CONCEPTE TARIFA EN € 
Escola esportiva 84,00 
 
La quota s’abonarà en tres terminis de 28,00 euros cadascun, els mesos de novembre, 
gener i març. 
 
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL. Per a joves estudiants d’ESO 
 
CONCEPTE TARIFA EN € 
Escola esportiva 90,00 
 
La quota s’abonarà en tres terminis de 30,00 euros cadascun, els mesos de novembre, 
gener i març. 
 
AULA DE CULTURA 
 
Comprèn les activitats de: 

• Ioga 
• Tai txí 
• Gimnàstica de manteniment 
• Català per a immigrants 
• Català per a adults 
• Italià 
• Anglès 
• Informàtica 

 
CONCEPTE TARIFA EN € 
Matrícula 15,00 
Matrícula taller 3 mesos 5,00 
Quota mensual per cada activitat (persones 
empadronades a Vilobí del Penedès) 

 
18,00 

Quota mensual per cada activitat (persones 
de fora del municipi) 

 
20,00 

Quota mensual per cada activitat a partir de 
65 anys inclosos  

 
12,00 

Quota mensual per la realització de 2 
sessions d’una mateixa activitat o activitat 
diferent. Preu mensual per les 2 

 
 

35,00 
Català per a immigrants Gratuït 
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Les quotes s’abonaran en rebuts trimestrals. Amb la primera estarà inclosa la matrícula. 
 
Article 6. Normes de gestió 
 

1. Correspondrà a l’ajuntament de Vilobí del Penedès el cobrament dels drets 
corresponents a les activitats que organitzi i sufragui directament, que s’hauran de 
comptabilitzar degudament en el pressupost municipal. 

 
2. Les inscripcions es formalitzaran a les oficines de l’ajuntament de Vilobí del 

Penedès, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i dilluns també de 17 a 20 hores. 
En cada convocatòria d’inscripció s’indicaran els documents necessaris per a la 
formalització. 
 

3. Les quotes corresponents es faran efectives mitjançant domiciliació bancària. 
 

4. La no liquidació del preu públic en els terminis establerts, allibera l’ajuntament de 
qualsevol obligació o reserva en la prestació del servei. 
 

5. Les quotes liquidades i no satisfetes seran fetes efectives per via de 
constrenyiment. En qualsevol cas, l’usuari es farà càrrec de les despeses bancàries 
derivades de la devolució dels rebuts. 
 

6. Per a la inscripció en una nova activitat és imprescindible estar al corrent de 
pagament de les activitats anteriors. 
 

7. La sol·licitud de baixa de cada activitat per part de l’intessat/ada tan sols 
comportarà l’anul·lació del deute pendent de liquidació corresponent als 
ensenyaments o serveis no rebuts. La baixa s’haurà de comunicar per escrit i 
s’haurà de presentar en el registre general de l’ajuntament. 
 

8. L’estimació de la baixa produirà efectes el mes natural següent a la seva 
presentació. 
 

9. D’acord amb l’autorització continguda en la legislació de règim local, quan persones 
de limitada capacitat econòmica sol·licitin l’ús dels serveis continguts en aquesta 
ordenança, l’ajuntament, amb instrucció d’expedient i informe previ de serveis 
socials, podrà disposar l’exempció total o parcial del preu públic, la qual revestirà la 
forma de tarifa especial. 
 

10. Per a la seva efectiva organització, cada curs o activitat ha de tenir un mínim 
d’inscripcions.  
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Article 7. Remissió normativa 
 
En tot allò que no es troba previst en aquesta Ordenança, caldrà aplicar l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
Disposició final primera 
 
La present Ordenança fiscal, que consta de set articles, entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
Diligència 
 
Per fer constar que aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple municipal en 
sessió del dia 18 de setembre de 2013, i publicat el text íntegre de la mateixa en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona del dia 3 de desembre de 2013. 
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Ordenança fiscal número 15 
 
Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment de les voreres 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.f 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 obertura de sondatges o 
rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les 
voreres que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial per 
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del paviment 
o de les voreres en la via pública, que s’especifica en les tarifes que es contenen a l’article 
6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir 
sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, 
als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda  Pública 
 
Article 4 
 
Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
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2. 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 participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
 
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 respondran d’elles 
solidàriament i fins el 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’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
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 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. 
 
6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives 
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a 
què es refereix el present apartat 
 
Article 5 
 
Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament 
especial descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
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Article 6 
 
Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació: 
 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
I.- Aprofitament de la via pública 
Obertura de cales per a reparació d’avaries. Per cada metre lineal o 
fracció 

 
1,20 

Obertura de cales per a realitzar noves preses de gas, electricitat i 
aigua, estesa de cables o canonades, col·locació de rails i pals o per 
poder suprimir les que ja existeixen, com aixecar canonades, 
condemnar preses d’aigua, etc. 
Per cada metre lineal o fracció 

 
 
 
 

1,20 
II.- Aixecament i reconstrucció 
Vorera: per m² o fracció aixecat o reconstruït 11,98 
Vorada: per metre lineal o fracció 8,98 
Calçada: per cada m² o fracció 23,95 
III.- Construccions 
Vorera: per m² o fracció 11,98 
Vorada: per metre lineal o fracció 8,98 
IV.- Moviment de terres 
Per cada m³ 1,92 
V.- Varis 
Fiança reposició via pública connexió clavegueram 88,83 
Fiança reposició/construcció voreres  11,98 
Fiança companyies de serveis, reposició voreres 11,98 
Fiança companyies de serveis, reposició calçada 23,95 
 
Article 7 
 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  l’aprofitament especial , moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment dels aprofitaments 
especials regulats a l’article 6. 
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3. Quan s’ha produït l’ aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la 
taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8 
 
Període impositiu 
 
El període impositiu serà el temps durant el qual es du a terme l’aprofitament especial. 
 
Article 9 
 
Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute.  
 
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. 
 
Article 10 
 
Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
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titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 
 
Article 11 
 
Data d’aprovació i vigència 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 4 de 
novembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles 
no modificats restaran vigents. 
 
Diligència 
 
Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 9 de novembre de 2001, va 
aprovar la substitució de les tarifes de la moneda pesseta a la moneda euro, en 
compliment d'allò que disposa l'article 7 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre 
introducció de l'euro. Aquesta conversió ha estat publicada en el BOP número 313, Annex 
10, del dia 31 de desembre de 2001. 
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Ordenança fiscal número 16 
 
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3g 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 l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de 
terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense 
l’autorització corresponent. 
 
Article 4 
 
Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
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2. 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 participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
 
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 respondran d’elles 
solidàriament i fins el 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’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
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 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. 
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per 
a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, 
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat 
econòmica. 
 
7. 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 
taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. 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 econòmica. 
 
Article 5 
 
Beneficis fiscals 
 
1.  L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials 
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a 
la defensa nacional. 
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2.  No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6 
 
Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents : 
  
6.1Tarifes  
 
CONCEPTES PREUS EN EUROS PER M² I 

DIA, SEGONS CATEGORIA 
DE LES VIES PÚBLIQUES 
1ª 2ª 3ª 

Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys 
d’ús públic que facin els industrials amb materials o 
productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva 
activitat, inclosos els contenidors 

 
 
 

0,12 

 
 
 

0,09 

 
 
 

0,06 
Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb 
runes, materials de construcció, vagons per a la seva 
recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs  

 
 

0,12 

 
 

0,09 

 
 

0,06 
Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb 
tanques, caixes de tancaments, siguin o no per a obres i 
altres instal·lacions anàlogues                       

 
 

0,12 

 
 

0,09 

 
 

0,06 
Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb 
puntals, estintols, bastides i altres  elements anàlegs           

 
0,12 

 
0,09 

 
0,06 

 
     
6.2 Categories de les vies públiques 
 
1ª) Comprèn el casc urbà de Vilobí, Bellver, Guixeres de Dalt i Guixeres de Baix. 
 
2ª) Comprèn totes les vies públiques a partir dels 100 m. del casc urbà del municipi fins 
als 250 m. 
 
3ª) Comprèn tota la resta de les vies públiques no incloses en les categories anteriors. 
 
6.3 Normes particulars d’aplicació de les tarifes 
 
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per 

cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els 
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent. 
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b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a 

partir del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, 
un 25% per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a 
partir del tercer, un 100 per cent. 

c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de 
construcció es liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria. 

 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives 
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al 
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 
refereix el present apartat 
 
Article 7 
 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, 
si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament 
especial esmentat. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8 
 
Període impositiu 
 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 
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Article 9 
 
Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en 
els epígrafs respectius. 

 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular 
una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol 
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 

 
3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 

interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran  als interessats i es giraran, 
si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 

 
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la 

devolució de l’import ingressat. 
 
5. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores 

mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents. 
 
Article 10 
 
Gestió per delegació 
 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 

per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
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Article 11 
 
Data d’aprovació i vigència 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 4 de 
novembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles 
no modificats restaran vigents. 
 
Diligència 
 
Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 9 de novembre de 2001, 
aprovà la substitució de les tarifes de la moneda pesseta a la moneda euro, en 
compliment d'allò que disposa l'article 7 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre 
introducció de l'euro. Aquesta conversió ha estat publicada en el BOP número 313, Annex 
10, del dia 31 de desembre de 2001. 
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Ordenança fiscal número 17 
 
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e i 20.3.k  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 ocupacions 
del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via 
pública que s’especifiquen en les tarifes que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les 
llicències d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir 
sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, 
als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda  Pública 
 
Article 4 
 
Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
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2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’artícle 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció 
a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

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 respondran d’elles 
solidàriament i fins el 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’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

 
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 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. 
 
6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o 

deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la 
taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives 
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a 
què es refereix el present apartat 
 
Article 5  
 
Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir del aprofitaments especials necessaris per 
als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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Article 6 
 
Quota tributaria 
 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 
CONCEPTES PREUS EN EUROS PER M² I 

DIA, SEGONS CATEGORIA 
DE LES VIES PÚBLIQUES 
1ª 2ª 3ª 

I.- Instal·lacions elèctriques 
Línia aèria BT, per metre lineal 2,87 2,40 1,92 
Línia soterrada AT, per metre lineal 1,44 1,20 0,96 
Línia soterrada BT, per metre lineal 0,72 0,60 0,48 
Pals o torres elèctriques, per unitat 1,44 1,20 0,96 
Estacions transformadores per unitat, i quadres/caixes 
d’amarratge, distribució o registre 

 
49,05 

 
37,82 

 
26,11 

II.- Aigües: Canonades soterrades per metre lineal 
Fins a 60 mm 0,26 0,22 0,17 
De 61 a 80 mm 0,28 0,23 0,12 
De 81 a 100 mm 0,30 0,25 0,19 
De 101 a 110 mm 0,31 0,26 0,20 
De 111 a 125 mm 0,32 0,26 0,22 
De 126 a 150 mm 0,35 0,29 0,23 
De 151 a 200 mm 0,40 0,33 0,26 
De 201 a 250 mm 0,43 0,37 0,30 
Cambres de regulació soterrades, per unitat 0,66 0,84 1,02 
III.- Telecomunicacions 
Línies aèries, per metre lineal 1,96 1,63 1,31 
Línies sobre façanes, per metre lineal 0,66 0,84 1,02 
Línies soterrades, per metre lineal 0,66 0,84 1,02 
Cambres o pous de registre, per unitat 0,66 0,84 1,02 
 
 Categories de les vies públiques 
 
1ª) Compren el casc urbà de Vilobí, Bellver, Guixeres de Dalt i Guixeres de Baix. 
 
2ª) Comprèn totes les vies públiques a partir dels 100 m. del casc urbà del municipi fins 
als 150 m. 
 
3ª) Comprèn tota la resta de vies públiques no incloses en les categories anteriors. 
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2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la 
que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
Article 7  
 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, 
si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini 
públic local regulades a l ’article anterior. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança 
sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest 
aprofitament. 
 
Article 8 
 
Període impositiu 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 
 
3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon 
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 
 
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 
parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà 
retornar quantitat alguna. 
 
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 
passiu, no es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet. 
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Article 9 
 
Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o 
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de 
la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute.  
 
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. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la 
taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el 
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
Article 10 
 
Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació  té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. A l’empara del que preveu 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 
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individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament 
del preu públic al que substitueix. 
 
Article 11 
 
Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuïts administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 
 
Article 12 
Data d’aprovació i vigència 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 4 de 
novembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles 
no modificats restaran vigents. 
 
Diligència 
Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 9 de novembre de 2001, 
aprovà la substitució de les tarifes de la moneda pesseta a la moneda euro, en aplicació 
de l'article 7 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro. Aquesta 
conversió ha estat publicada en el BOP número 313, Annex 10, del dia 31 de desembre de 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 



    
      Ajuntament de 
     VILOBÍ DEL PENEDÈS 

    

 
 110 

Ordenança fiscal número 20 
 
Preu públic per serveis funeraris 
 
Article 1 
 
Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.B), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
municipi estableix el preu públic per serveis funeraris, que es regirà per aquesta 
ordenança. 
 
Article 2 
 
Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui sol·licitin 
o contractin els serveis funeraris d'aquest municipi, els quals són desenvolupats per 
Serveis Funeraris Integrals, concessionari del servei. 
 
Article 3 
 
Quantia 
 
La tarifa d'aquest preu públic serà la que per cada un dels diferents serveis, té establerta 
el Serveis Funeraris Integrals, concessionari del servei. 
 
Qualsevol modificació d'aquesta tarifa, que no sigui l'establerta legalment per a cada any 
en funció de l'IPC, haurà d'ésser aprovada per l'Ajuntament i per la Comissió de Preus de 
Catalunya o entitat a la qual li correspongui aquesta competència. 
 
Article 4 
 
Obligació de pagament 
 
L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que es 
realitzi qualsevol dels serveis funeraris requerits. 
 
El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de presentar, el qui estigui 
obligat a realitzar-lo, la factura corresponent. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 1 d'agost de 1989. 
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Ordenança Fiscal número 21 
 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per distribució i subministrament d’aigua. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i 
subministrament d’aigua inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de 
comptadors i instal·lacions anàlogues, en els termes especificats en les tarifes contingudes 
a l’article 6 de la present Ordenança. 
 
S’estableix en aquesta taxa el pagament d’un cànon per al finançament de les obres de la 
portada d’aigua d’ATLL al municipi de Vilobí del Penedès.   
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i 
subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o 
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 
 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la 
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen 
tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat 
econòmica. 
 
Article 6. Quota tributària 
 

3. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
CONCEPTE  TARIFA  
   
Aforament  2,016 €/m³ 
   
Comptador   
Quota fixa   
 Entre 13 i 30 mm. 5,92 €/mes 
 Més de 30 mm. 15,97 €/mes 
Quota variable   
 1r. bloc (fins a 6 m³/mes) 0,55 €/m³ 
 2n. bloc (de 7 a 12 m³/mes) 0,89 €/m³ 
 3r. bloc (de 13 a 18 m³/mes 1,13 €/m³ 
 4t. bloc (més de 18 m³/mes)  1,72 €/m³ 
   
Obres   
 Quota fixa 11,84 €/mes 
 Quota variable 1,72 €/m³ 
   
Boques contra 
incendis 

  

 Quota fixa 6,08 €/mes 
   
Cànon portada aigua 
ATLL 

 0,25 €/m³ 
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Drets municipals de 
connexió a la xarxa 

  

 Per cada finca o habitatge 195,00 € 
 Per cada indústria 325,00 € 
 Per cada local comercial 240,00 € 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el 
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A 
aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent. 
 
2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els 
consums les quanties que en la tarifa primera es contenen. 
 
3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació 
municipal. 
 
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la 
segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa 
acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre. 
 
5. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al 
cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà 
el període executiu que comporta l’acreditament dels recàrrecs corresponents i dels 
interessos de demora. 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació,  en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta 
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
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2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat 
de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es 
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
 
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la 
matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes 
que, per consums successius, s’acreditin . 
 
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència 
a data d’1 de gener. 
 
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat 
pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena 
anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 
 
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el 
número de comptador instal·lat. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables 
a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 
els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han 
delegat les seves facultats en la Diputació. 
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Diligència  
 
La darrera modificació d’aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l’ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2012, i autoritzat per la Comissió de 
preus de Catalunya en sessió del dia 20 de desembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ordenança Fiscal número 24 
 
Impost sobre activitats econòmiques 
 
Article 1 
 
Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, 
el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques. 
 
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia 
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 
Article 2 
 
Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es refereix 
l'article 33 de la Llei General Tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol 
de les activitats que originen el fet imposable. 
 
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 l’Hisenda Pública 
 
Article 3 
 
Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. 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 participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 
 
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 respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 
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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: 
 
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 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. 
 
6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que 
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques. 
 
7. 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 
aquest impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant 
restarà exempt de responsabilitat pels deutes de l’impost existents en la data d'adquisició 
de l'explotació econòmica. 
 
Article 4 
 
Exempcions 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 

autònoms de l'Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals. 

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

durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es dugui a terme 
l'activitat. No es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat en els 
següents supòsits: 

 
1) Quan l'activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 

concorre en els casos de: 
 

a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
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b) Transformació de societats. 
 

c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular 
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la 
nova entitat. 

 
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a 

l'anterior titular per línia directa o colateral fins el segon grau inclusiu. 
 

2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el 
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos: 

 
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 l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que 
ja s'estava realitzant. 

 
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. 
 
C) Els següents subjectes passius: 
 
- Les persones físiques. 
 
- Els subjectes passius de l'Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de 

l'article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis 
inferior a 1.000.000,00 €. 

 
- Quant als contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, l'exempció només 

afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que 
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000,00 €. 

 
A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
següents regles: 
 
1ª) L'import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l'article 191 del Text refós de 
la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de 
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés 
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reduccions sobre les vendes, així com l'Impost sobre el valor afegit i altres impostos 
directament relacionats amb l'esmentada xifra de negocis. 
 
2ª) 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 renda de no residents, el del 
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l'any anterior al de l'acreditament de l'Impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l'article 33 de la Llei general tributària, l'import net de la xifra de negocis serà el que 
correspongui al penúltim any anterior al de l'acreditament d'aquest impost. Si el dit 
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra 
de negocis s'elevarà a l'any. 
 
3ª) Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les 
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
No obstant, quan l'entitat formi part d'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 al grup. 
 
A aquests efectes, es defineix el grup de societats com l'integrat per la societat dominant i 
una o vàries societats dominades. Es considera dominant la societat mercantil que sigui 
soci d'una altra societat, respecte de la qual: 
 

a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d'acords celebrats 
amb altres socis. 

 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan 

d'administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels 
membres de l'òrgan d'administració. 

 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes. 
 
4ª) En el supòsit 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. 
 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 

 
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus 

graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de 
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les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els 
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, 
per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
ensenyament, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular 
o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al 
sosteniment de l'establiment. 

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

lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que 
per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que 
venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que 
l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es 
destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de 
l'establiment. 

 
G) La Creu Roja. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 
 
I) A l'empara d'allò que disposa l'article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 

règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l'article 
7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les 
següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits 
establerts a l'article 3 de la mateixa llei: 

 
a) Les fundacions. 
 
b) Les associacions declarades d'utilitat pública. 
 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 

23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 

 
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
 
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 

d'àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 
comitè paralímpic espanyol 
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f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es 
refereixen les lletres anteriors. 

 
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l'apartat 1 

anterior no estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula de l'impost. 
 
3. Per a l'aplicació de l'exempció prevista en la lletra C) de l'apartat 1 anterior, el Ministre 

d'Hisenda establirà els supòsits en què s'exigirà la presentació davant l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària d'una comunicació fent constar que es compleixin els 
requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s'exigirà, en cap cas, 
quan es tracti de contribuents per l'Impost sobre la renda de les persones físiques. 

 
4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 

pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
5. L'aplicació de l'exempció de la lletra I) de l'apartat 1 anterior estarà condicionada a què 

l'entitat comuniqui a l'ajuntament que s'ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
Article 5 
 
Bonificacions i reduccions 
 
1. A l'empara d'allò que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 

cooperatives, gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota les cooperatives, 
llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de 
transformació. 

 
2. El que iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d'una bonificació del 

50 per cent de la quota corresponent, durant els cinc anys d'activitat següents a la 
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest 
període caducarà una vegada transcorreguts cincs anys des de la finalització de 
l'exempció prevista en la lletra B) de l'apartat 1 de l'article anterior. 

 
3. A l'empara d'allò que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de 

l'impost, quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió 
restin tancats més de tres mesos per la realització d'obres majors per a les quals es 
requereixi l'obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en 
proporció al nombre de dies que resti tancat el local. 

 
4. A l'empara d'allò que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de 

l'impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 



    
      Ajuntament de 
     VILOBÍ DEL PENEDÈS 

    

 
 123 

superior als tres mesos i afectin els locals en què es realitzin activitats classificades en 
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 
80 per cent de la quota corresponent, atenent al grau d'afectació dels locals per les 
dites obres. 

 
Article 6 
 
Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions. 
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals en els articles 4rt. i 5è. 

d'aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament amb la 
declaració d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran 
d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la 
petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. 

 
2. Els beneficis sol·licitats 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 
exigibles per al gaudiment de l'exempció. 

 
3. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l'article anterior es concediran per 

l'Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L'acord de concessió fixarà el 
percentatge de reducció i inclourà, si s'escau, el reconeixement del dret a la devolució 
de l'import reduït. 

 
Article 7 
 
Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, els coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8è. i 9è. de la present ordenança, així com les 
bonificacions regulades en l'article 5è. anterior. 
 
Article 8 
 
Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb allò que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, 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, segons el quadre següent: 
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Import net de la xifra de negocis en euros Coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense xifra neta de negoci 1,31 
 
Als efectes de l'aplicació d'aquest coeficient, l'import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides pel mateix i es 
determinarà d'acord amb allò previst en la lletra C) de l'apartat 1 de l'article 4rt. d'aquesta 
ordenança. 
 
Article 9 
 
Coeficients de situació 
1. Als efectes d'allò que preveu l'article 88 de la Llei8 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen 
en dues categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les 
vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 

 
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat 

seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al 
primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta Corporació aprovi la 
categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 

d'aquesta ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients 
següent: 

 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 
Coeficient aplicable 

1ª 2ª 
2,70 2,60 

  
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria 

del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 
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Article 10 
 
Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 

declaracions d'alta; en aquest cas, comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins el final de l'any natural. 

 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, 

excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no 
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, 
inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 
 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest 
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de 
la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat. 
 
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'Impost 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 ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres 
durant els qual aquestes entitats hagin fet efectivament l'activitat. 
 

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s'acredita quan es 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 

 
Article 11 
 
Règim de declaració i ingrés 
 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 

funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions 
que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de 
cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i 
actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 
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2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a comptar des de: 

 
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d'ingrés 

directe. 
 
b) El dia següent al de finalització del període d'exposició pública del corresponent 

padró, en el cas que el tribut s'exaccioni mitjançant padró. 
 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, 

dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. 
 
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del 
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la 
liquidació que s'impugna. 
 

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de 
desembre. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés, 
s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general 
tributària. 
 

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del 
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre 
el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme a allò 
que disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària. 

 
Article 12 
 
Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l'Ens al qual hagi delegat 
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de 
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions 
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o 
alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als 
supòsits de tributació per quota municipal. 
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Article 13 
 
Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les Normes 

contingudes en l'article 11è. seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

 
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de 

gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions 
necessàries per mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb allò 
que disposi la normativa d'aplicació. 

 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 
Article 14 
 
Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada 5 de febrer de 2003, 
començarà a regir el dia primer de gener de l'any 2003 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
Disposició addicional  
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de 
rang legal que afecti a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica 
dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Diligència 
 
Aquesta Ordenança ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
número 77, del dia 31 de març de 2003. 
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ANNEX: categoria dels carrers 
 
1ª categoria: Polígon Industrial Bellver (carrers dels SAU-1 i SAU-5), Polígon Industrial 
Guixeres de Dalt, la Sala de Vallformosa, Disseminat “Can Mayol”. 
 
2ª. Categoria (casc urbà):  
Plaça Ajuntament, carrer Benestar, carrer Bonavista, carrer les Cabanyes, Barri Cal Pacra, 
carrer Can Picolis, carrer Capella, carrer Carme, carrer Cooperativa, plaça Cooperativa, 
carrer la Costa, carrer Diputació, carrer Eixample, carrer l’Escapada, carrer Escoles, plaça 
Església, passatge la Fassina, carrer les Figueretes, avinguda Generalitat, carrer la 
Granada, carrer Guixeres de Baix, carrer Guixeres de Dalt, carrer Jardí, plaça Jardí, plaça 
Major, carrer Major, carrer Migdia, carrer Montjuïc, carrer Montserrat, carrer Noguer, 
carrer Nou, carrer Baixada Oreneta, carrer Pacs, passatge Pacs, passatge la Pau, carrer 
Pèlag, carrer Penedès, carrer Pujada Bellver, carrer Pujolet, carrer Racó, carrer Sant Pere, 
carrer Sant Roc, carrer Santa Maria, carrer Talls, carrer Tibidabo, carrer Torrent, carrer la 
Unió, plaça la Unió, carrer la Verema, plaça de la Vila, carrer Vilobí, Barri ca l’Artigues, 
Barri Corral Nou, Barri la Font d’En Rovira, els Pujols, la Pineda, Barri Guixeres de Dalt, 
Disseminats Guixeres de Baix, carretera Guardiola. 
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Ordenança fiscal número 25 
 
Taxa per la utilització d'instal·lacions esportives 
 
Article 1 
 
Concepte 
 
A l’empara d’allò previst en els articles 58 i 20.4.o) de la llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 
19 d’aquest text legal, aquest municipi estableix la taxa per la utilització de les 
instal·lacions esportives del municipi, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2 
 
Obligats al pagament 
 
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article 
anterior. 
 
2. Queden exclosos d'aquesta obligació els equips del municipi que regularment utilitzen 
les instal·lacions. 
 
Article 3 
 
Quantia 
 
1. La tarifa de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que 
es conté en l'annex per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
2. La tarifa d'aquesta taxa serà la que figura en l'annex. 
 
4. Aquestes tarifes podran ser modificades per l'Ajuntament en els següents casos: 
 
a) Quan es tracti de partits inclosos en un campionat, torneig, etc. que es celebri en la 

instal·lació. 
 
b) Quan un mateix equip o grup de gent la vulgui utilitzar regularment. En aquest cas 

serà necessària una freqüència mínima de quatre vegades al mes. 
 
c) Quan més de la meitat de les persones que les utilitzin siguin veïns del municipi. 
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Article 4 
 
Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des de que es 
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent. 
 
2. El pagament de la taxa s'efectuarà quan es sol·liciti el lloguer dels objectes a què es 
refereix la tarifa continguda en l'annex. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 15 de novembre de 2000, i entrà en vigor el dia de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, que fou el dia 30 de desembre de 2000 (BOP de 
Barcelona 313 (Annex X), i començà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2001. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
Diligència 
 
Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 9 de novembre de 2001, ha 
aprovat la substitució de les tarifes de la moneda pesseta a la moneda euro, en aplicació 
d'allò que disposa l'article 7 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre sobre introducció de 
l'euro. Aquesta conversió ha estat publicada en el BOP número 313, Annex 10, del dia 31 
de desembre de 2001. 
 
 
 

ANNEX DE TARIFES            
CONCEPTE TARIFA 
Lloguer Pista poliesportiva municipal 
Amb llum 10,78 €/hora 
Sense llum 5,99 €/hora 
Lloguer Camp municipal de futbol 
Amb llum 21,56 €/partit 
Sense llum 11,98 €/partit 
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Ordenança fiscal número 27 
 
Taxa per la prestació dels serveis al centre d'educació infantil municipal "Els 
Ocellets" 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h 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 la prestació de serveis al 
centre d'educació infantil de primer cicle municipal "Els Ocellets" que s'especifiquen en les 
tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 
  
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el Centre 
d’Educació Infantil Municipal “Els Ocellets”. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin la prestació de serveis al centre municipal d’educació infantil de primer cicle “Els 
Ocellets”. 
 
Article 4 
 
Quota Tributària 
 

Concepte Euros 
Drets de matriculació 100,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2013 (P0), horari complet 160,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P1), horari complet 150,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2011 (P2), horari complet 140,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2013 (P0), de 9 a 13 hores 120,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P1), de 9 a 13 hores 115,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2011 (P2), de 9 a 13 hores 110,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2013 (P0), de 15 a 17 hores 67,00 
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Quota mensual infants nascuts l’any 2012 (P1), de 15 a 17 hores 63,00 
Quota mensual infants nascuts l’any 2011 (P2), de 15 a 17 hores 58,00 
Quota mensual per 1 hora d’acollida o permanència diària fixa (3 dies 
setmanals com a mínim) 

 
10,00 

Quota mensual per 2 hores d’acollida i/o permanència diàries fixes (3 dies 
setmanals com a mínim) 

 
20,00 

Hora esporàdica d’acollida o permanència 5,00 
Servei de menjador (tot el mes), a partir de 18 mesos inclosos 115,00 
Dia esporàdic de menjador, a partir de 18 mesos inclosos 7,00 
Servei de donar els àpats del migdia (tot el mes), fins a 17 mesos inclosos   

70,00 
Servei de donar els àpats de migdia (dia esporàdic), fins a 17 mesos 
inclosos 

 
5,00 

 
Notes: 
 

• Aquest preu inclou tot el curs escolar, que va des del dia 3 de setembre de 2013 al 
18 de juliol de 2014. 

• La quota del mes de juliol de 2014 serà proporcional al nombre de dies lectius. En 
cas de no assistència durant aquest mes, no s’abonarà la quota. Per gaudir 
d’aquesta exempció, caldrà notificar la no assistència amb un mes d’antelació, bé a 
l’ajuntament, bé a la llar d’infants. 

• El servei de permanència, de 17 a 18 hores, requerirà un mínim de 10 usuaris. 
 
 
Article 5 
 
Acreditament i període impositiu 
 
En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la 
sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament 
corresponent. 
 
En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà a l’inici de cada 
mes natural. 
 
Article 6 
 
Règim de contractació i ingrés 
 
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 
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Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest 
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini 
l’Ajuntament. 
 
Article 7 
 
Infraccions i sancions 
 
El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es 
pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord 
amb les disposicions legals vigents. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l'ajuntament en sessió ordinària del dia 4 de 
novembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i restarà vigent fins que 
s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
 
La present ordenança ha estat modificada per l’ajuntament Ple en sessió del dia 18 de 
setembre de 2013, i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí oficial de la 
província de Barcelona del 3 de desembre de 2013. 
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Ordenança Fiscal número 28 
 
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h 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 la prestació de serveis i la 
realització d’activitats en la piscina municipal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de 
la competència local en la piscina municipal. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina 
municipal. 
 
Article 4 
 
Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Entrada amb dret a utilització de les instal·lacions: 
Dies feiners 
Usuaris nascuts a partir de l’any 2010 (inclòs) (nadons) Gratuït 
Usuaris nascuts entre els anys 2001 i 2009 (ambdós inclosos) (nens) 3,00 € 
Usuaris nascuts fins l’any 2000 (inclòs) (joves i adults) 4,00 € 
Dissabtes, diumenges i festius 
Usuaris nascuts a partir de l’any 2010 (inclòs) (nadons) Gratuït 
Usuaris nascuts entre els anys 2001 i 2009 (ambdós inclosos) (nens) 4,00 € 
Usuaris nascuts fins l’any 2000 (inclòs) (joves i adults) 5,00 € 
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Abonaments de temporada: 
Usuaris nascuts a partir de l’any 2010 (inclòs) (nadons) Gratuït 
Usuaris nascuts entre els anys 2001 i 2009 (ambdós inclosos) i empadronats 
a Vilobí del Penedès o a les Cabanyes (nens) 

 
30,00 € 

Usuaris nascuts entre els anys 1992 i 2000  (ambdós inclosos) i 
empadronats a Vilobí del Penedès o a les Cabanyes (joves) 

 
40,00 € 

Usuaris nascuts fins l’any 1991 (inclòs) i empadronats a Vilobí del Penedès o 
a les Cabanyes (adults) 

 
50,00 € 

Usuaris nascuts entre els anys 2001 i 2009 (ambdós inclosos), no 
empadronats ni a Vilobí del Penedès ni a les Cabanyes (nens) 

 
50,00 € 

Usuaris nascuts fins l’any 2000 (inclòs), no empadronats ni a Vilobí del 
Penedès ni a les Cabanyes (joves i adults) 

 
70,00 € 

 
Abonaments mensuals: Juliol o agost 
Usuaris nascuts a partir de l’any 2010 (inclòs) (nadons) Gratuït 
Usuaris nascuts entre els anys 2001 i 2009 (ambdós inclosos) i empadronats 
a Vilobí del Penedès o a les Cabanyes (nens) 

 
20,00 € 

Usuaris nascuts entre els anys 1992 i 2000  (ambdós inclosos) i 
empadronats a Vilobí del Penedès o a les Cabanyes (joves) 

 
25,00 € 

Usuaris nascuts fins l’any 1991 (inclòs) i empadronats a Vilobí del Penedès o 
a les Cabanyes (adults) 

 
30,00 € 

Usuaris nascuts entre els anys 2001 i 2009 (ambdós inclosos), no 
empadronats ni a Vilobí del Penedès ni a les Cabanyes (nens) 

 
40,00 € 

Usuaris nascuts fins l’any 2000 (inclòs), no empadronats ni a Vilobí del 
Penedès ni a les Cabanyes (joves i adults) 

 
50,00 € 

 
Usuaris sense utilitzar piscines: 
 
Dies feiners 1,00 €  
Dissabtes, diumenges i festius 2,00 €  
 
Activitats aquàtiques: 
 
Cursets de natació (infants a partir de 3 anys i adults) (mínim 10 
inscrits/tes) 

 
50,00 €  

Aquagym (adults) (mínim 10 inscrits/tes) 50,00 €  
 

• Cursets de natació: Del 29 de juliol al 9 d’agost (ambdós inclosos), de dilluns a 
divendres, de 20 a 21 hores. 

• Aquagym: Del 25 de juny al 25 de juliol (ambdós inclosos), dimarts i dijous, de 20 a 
21 hores. 
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Les persones, empadronades a Vilobí del Penedès o a les Cabanyes, que tinguin de la 
condició de pensionistes gaudiran d’una reducció del 50 per cent en les tarifes 
corresponents a entrades i abonaments. Aquesta reducció no és aplicable a les activitats 
aquàtiques. 
 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones  que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
Article 5 
 
Acreditament i període impositiu 
 
En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es 
presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent. 
 
En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà a l’inici de cada 
mes natural. 
 
Article 6è. Règim de contractació i ingrés 
 
El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el 
moment d’entrada en el recinte. 
 
El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de 
formular la sol·licitud i s’adjuntarà una fotografia mida carnet. El pagament es farà en el 
recinte de la piscina. 
 
Article 7 
 
Infraccions i sancions 
 
El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es 
pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord 
amb les disposicions legals vigents. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 4 de 
novembre de 1998 començarà a regir el dia 1 de gener de 1999 i restarà vigent fins que 
s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
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Diligència 
 
La darrera modificació d'aquesta Ordenança ho ha estat per acord del Ple de l'Ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2013, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 30 de juliol de 2013. 
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Ordenança fiscal número 29  
 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 24.1.c) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, redactat per l'article 4 de la Llei 51/2002, es regula la 
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de 
les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministraments que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 

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 resultin d'interès general o 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, amb independència de qui sigui el titular 
de la xarxa. 

 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 

subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 

 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 

subministrament que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat com ara les de proveïment d'aigua, de subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d'anàlogues, com també les empreses que exploten la 
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xarxa 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'inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 

 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 

empreses o entitats explotadores a què es refereix l'apartat anterior, tant si són titulars 
de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments com 
si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de dret d'ús, accés o interconnexió a les 
mateixes. 

 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable allò 

previst en els apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del subsòl, el 
sòl i la vola de la via pública, regulada en l'Ordenança fiscal número 17. 

 
Article 4 
 
Responsables 
 
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 administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Els deutes i responsabilitat pel pagament de la taxa derivades de l'exercici 

d'explotacions i activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats 
jurídiques, seran exigibles a qui els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva 
titularitat. 

 
Article 5 
 
Beneficis fiscals 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 

les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l'aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d'ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l'article 3 punts 1 i 2 d'aquesta 
Ordenança. 
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2. Quan per al gaudiment de l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior, el 
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 
constituïda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 
minorada en les quantitats que hagi d'abonar al propietari de la xarxa, per l'ús de la 
mateixa. 

 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts procedents 

de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts 
per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal. 
 
No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de la taxa. 

 
4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 

assenyalades en l'article 3, punts 1 i 2 d'aquest Ordenança, són compatibles amb altres 
taxes establertes, o que pugui establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o 
realització d'activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses 
hagin de ser subjectes passius. 

 
Article 6  
 
Tipus i quota Tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per cent a la base imposable definida a 
l'article 5è. d'aquesta Ordenança. 
 
Article 7 
 
Acreditament de la taxa 
 
1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l'aprofitament especial del domini públic local necessari 

per a la prestació dels subministrament o servei. 
 
2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les 

vies públiques 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 comprendrà l'any 
natural. 

 
 
 
 
 



    
      Ajuntament de 
     VILOBÍ DEL PENEDÈS 

    

 
 141 

Article 8 
 
Règim de declaració i ingrés 
  
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 o prestadores dels serveis 
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 
titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d'ingressos a què es refereix 
l'article 5.2 de la present 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. 
 
Article 9 
 
Convenis de col·laboració 
 
Es podran 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. 
 
Article 10 
 
Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà allò que disposen els articles 51 a 
54 de l'Ordenança general. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 5 de febrer de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de 
març de 2003, a l'empara d'allò que preveu la disposició transitòria cinquena de la Llei 
51/2002, la qual, amb efectes exclusius per a l'exercici 2003, permet modificar, abans de 
l'1 d'abril de 2003, les Ordenances reguladores de tributs periòdics, per tal d'aplicar les 
modificacions establertes en la pròpia Llei 51/2002. 
 
L'Ordenança es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 
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Ordenança fiscal número 31 
 
Taxa per prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració 
municipal en les activitats i instal·lacions 
 
Article 1 
 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, aquest ajuntament estableix la taxa per prestació dels 
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, 
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat text refós. 
 
Article 2 
 
Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar si els establiments industrials, comercials, 
mercantils, ramaders o professionals, reuneixen les condicions de seguretat, salubritat, 
higiene, protecció del medi ambient, i qualsevol de les altres exigides per les 
corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament 
normal, com a pressupòsit necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència 
d’obertura a què es refereix l’article 92 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
També constituirà el fet imposable de l’esmentada taxa, el tràmit administratiu de la 
legalització d’altres instal·lacions, dipòsits, i locals d’emmagatzematge, que puguin ésser 
susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, i per tant, 
precisin de l’activitat municipal a fi de verificar les esmentades condicions de funcionament 
exigides. 
 
2. A aquest efecte, es considerarà inclosa en el fet imposable la realització de les següents 
activitats: 
 
a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats. 
 
b) La variació o ampliació de l’activitat o els elements industrials instal·lats en 
l’establiment, encara que el titular sigui el mateix. 
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c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol trasllat o alteració que s’hi realitzi i que afecti les 
condicions que s’assenyalen en l’apartat primer d’aquest article, motiu pel qual s’exigirà 
una nova verificació d’aquestes. 
 
d) El canvi de titularitat, cessions i traspassos, excepte la mera transformació de la 
naturalesa jurídica de les societats per ministeri de la llei, encara que no hi hagi alteració o 
modificació de l’activitat o llicència o autorització anterior. 
 
3. S’entendrà per establiment industrial, comercial, mercantil, ramader o professional 
qualsevol espai físic, estigui o no obert al públic, que no es destini exclusivament a 
l’habitatge i que: 
 
a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, 
comercial i de serveis que estigui sotmesa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
b) Encara que aquelles activitats no es desenvolupin, que els serveixin d’ajut o 
complement o que hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits 
com, per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursal d’entitats jurídiques, 
escriptoris, oficines, despatxos, estudis, magatzems o altres. 
 
Article 3 
 
Obligació de contribuir 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada l’esmentada activitat en 
la data de presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu de llicència d’obertura 
corresponent. 
 
2. En cas que l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la 
taxa s’acreditarà quan s’inicia efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si 
l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l’inici de 
l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment o 
decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable, o de 
l’expedient sancionador que es pugui instruir. S’entén que l’exercici de l’activitat s’inicia en 
el moment en què el titular cursi o estigui obligat a cursar l’alta, modificació o el trasllat de 
l’impost d’activitats econòmiques, o a partir del moment en què el local s’utilitzi o estigui 
en funcionament, estigui o no obert al públic. 
 
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap mena per la 
denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació de 
les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desestiment del sol·licitant després 
que se li hagi concedit la llicència.  
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Article 4 
 
Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que es pretén 
desenvolupar o, si és el cas, que es desenvolupa, a qui presta l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable definit a l’article segon. 
 
Article 5 
 
Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 6 
 
Constitueix la base imposable d’aquesta taxa els següents dos elements de determinació: 
 
1. Una quota fixa en funció de la classificació de l’expedient de sol·licitud de la llicència 
d’obertura, segons els annexes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental. 
 
2. Una part variable en funció de l’activitat i la superfície total destinada al 
desenvolupament de l’activitat objecte de l’expedient de sol·licitud de l’obertura, estigui o 
no oberta al públic. 
 
Article 7 
 
Quota tributària 
 
1. La quota tributària fixa es determinarà, tant si es tracta d’obertura d’establiment com 

d’ampliació del mateix acord amb les tarifes següents: 
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ACTIVITATS TARIFES EN EUROS 
Activitats sotmeses a l’autorització ambiental 1.000,00 
Activitats sotmeses a la llicència municipal 800,00 
Activitats sotmeses al permís municipal 600,00 
Activitats sotmeses a comunicació prèvia 125,00 
 
2. La quota tributària variable se sumarà a la quantitat fixa, i es determinarà, tant si es 
tracta d’obertura d’establiment com d’ampliació del mateix d’acord amb les tarifes 
següents: 
    
ACTIVITATS TARIFES EN EUROS 

per cada m² de superfície 
 de l’activitat 

Activitats sotmeses a l’autorització ambiental 1,60 
Activitats sotmeses a la llicència municipal 1,40 
Activitats sotmeses al permís municipal 1,20 
Activitats sotmeses a comunicació prèvia 1,00 
 
3. Per a les instal·lacions i activitats temporals, per cada dos mesos de funcionament 
s’aplicarà la quota fixa de 125,00 euros, a la que se li sumarà la quota variable 
assenyalada a l’apartat segon d’aquest article. 
 
4. En cas de canvis de titularitat, cessions i traspassos, la quota que s’aplicarà serà de 
125,00 euros, sempre i quan es mantingui la instal·lació de l’establiment en les mateixes 
condicions que van servir de base per a l’atorgament de la llicència municipal inicial. 
 
5. En cas de tramitació de l’expedient per a la instal·lació de dipòsits de combustibles 
destinats a l’ús domèstic, la quota que s’aplicarà serà de 125,00 euros. 
 
6. En cas de desestiment d’una sol·licitud d’obertura d’establiment, sempre que es 
manifesti expressament abans de la resolució, es procedirà a la devolució del 50 per cent 
de la quota corresponent, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament. 
 
7. En cas que la tramitació d’una obertura d’establiment es derivi directament una 
inspecció municipal o d’una d’ordre de legalització, la quota de la taxa serà la resultant 
d’augmentar un 25 per cent la quota corresponent a la suma dels apartats primer i segon 
d’aquest article. 
 
8. En cas que per causes imputables al peticionari la primera visita de comprovació sigui 
desfavorable, amb la sol·licitud de la segona visita de comprovació i següents, caldrà 
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efectuar el pagament de 0,25 euros/m² de superfície destinada al desenvolupament de 
l’activitat, amb una quota mínima de 90,00 euros, i una quota màxima de 250,00 euros. 
 
9. Per a l’obtenció del certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic, la quota 
tributària fixa que s’aplicarà serà de 100,00 euros. 
 
10. Per a la resolució de les consultes prèvies potestatives, en el cas de les llicències 
ambientals, la quota fixa que s’aplicarà serà de 250,00 euros. 
 
11. Per a les revisions, periòdiques o anticipades, a què s'han de sotmetre les activitats i 
instal·lacions d'acord amb l'establert a la normativa vigent reguladora de la intervenció 
integral de l'administració ambiental, les quotes que s'aplicaran seran les següents: 
 
ACTIVITATS SOTMESES A L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Quota fixa 600,00 
Per cada m² de superfície de l’activitat 0,80 
 
ACTIVITATS SOTMESES A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Quota fixa 500,00 
Per cada m² de superfície de l’activitat 0,70 
 
ACTIVITATS SOTMESES A PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Quota fixa 400,00 
Per cada m² de superfície de l’activitat 0,60 
 
12. Per als controls periòdics a què s'han de sotmetre les activitats i instal·lacions d'acord 
amb l'establert a la normativa vigent reguladora de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, les quotes que s'aplicaran seran les següents: 
 
ACTIVITATS SOTMESES A L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Quota fixa 400,00 
Per cada m² de superfície de l’activitat 0,40 
 
ACTIVITATS SOTMESES A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Quota fixa 300,00 
Per cada m² de superfície de l’activitat 0,30 
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ACTIVITATS SOTMESES A PERMÍS MUNICIPAL AMBIENTAL 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Quota fixa 200 
Per cada m² de superfície de l’activitat 0,20 
 
13. En cas de tramitació dels expedients per a l'obertura i funcionament de les següents 
activitats i instal·lacions, la quota tributària fixa que s'aplicarà serà l'assenyalada a 
continuació per a cada cas particular: 
 
CONCEPTE TARIFA EN EUROS 
Antenes de telefonia mòbil 3.000,00 
Casetes per a la venda de productes 
pirotècnics 

 
200,00 

Grues torre per a la construcció d’habitatges 125,00 
 
14. En cas de tramitació d'expedients que requereixin d'informe de la Ponència tècnica del 
Consell comarcal de l'Alt Penedès s'afegirà a la quota resultant la quantitat de 350,00 
euros, en concepte de despeses dels informes emesos i els tràmits corresponents. 
 
Article 8 
 
Exempcions i bonificacions 
 
1. Estaran exempts del pagament de la taxa les modificacions dels establiment que 
obeeixin a millores mediambientals, sempre i quan no comportin un augment de la 
producció o una millor eficiència productiva de l’activitat. 
 
2. Les transmissions mortis causa d’establiments entre pares i fills i entre cònjuges estaran 
exemptes del pagament de la taxa, sempre i quan es mantingui la instal·lació de 
l’establiment en les mateixes condicions que van servir de base per a l’atorgament de la 
llicència municipal inicial. 
 
3. Les cessions, traspassos o arrendaments entre pares i fills i entre cònjuges estaran 
exemptes del pagament de la taxa, sempre i quan es mantingui la instal·lació de 
l’establiment en les mateixes condicions que van servir de base per a l’atorgament de la 
llicència municipal inicial. 
 
4. Els trasllats d’establiment tindran una bonificació del 50% de la taxa, sempre i quan 
l’activitat desenvolupada sigui la mateixa que per la llicència municipal inicial, i la nova 
superfície no sigui superior en un 100% a la superfície de l’activitat inicial. 
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5. Podran aplicar-se les exempcions als establiments i activitats que, per tenir un caràcter 
especial, puguin donar lloc a un acord consistorial d’exempció legal degudament motivat. 
 
6. Les activitats agrícoles, avícoles, ramaderes, i agropecuàries en general, tindran una 
bonificació del 50 per cent de la taxa. 
 
Article 9 
 
Declaració 
 
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment 
presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud corresponent, on 
especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran en el local, i adjuntaran el contracte 
de lloguer o el títol d’adquisició del local, justificant si és el cas l’alta de l’impost sobre 
activitats econòmiques. 
 
2. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es variava o 
s’ampliava l’activitat que es desenvolupa en l’establiment, o s’alteraven les condicions 
projectades per aquest establiment o bé s’ampliava el local inicialment, aquestes 
modificacions s’hauran de notificar a l’administració municipal amb el mateix detall i el 
mateix abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior. 
 
Article 10 
 
Liquidació i ingrés 
 
Abans d’iniciar l’activitat municipal, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que 
es notificarà al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir 
els mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament general de recaptació. En cap 
cas no s’iniciarà la tramitació de l’expedient per a la concessió de la llicència, sense que 
prèviament s’hagi efectuat l’ingrés de l’import de la taxa. 
 
Article 11 
 
Caducitat de la llicència 
 
Les llicències d’obertura d’establiments caducaran, havent d’obtenir nova llicència per a 
exercir de nou l’activitat, quan es donin els casos següents: 
 
- Als 6 mesos d’haver-les obtingut, en cas que l’establiment encara no hagi obert al públic 
o no s’hagi iniciat l’activitat. 
 
- Als 6 mesos en cas que l’establiment no s’obri al públic o s’hagi deixat d’exercir l’activitat. 
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Article 12 
 
Infraccions i sancions 
 
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 disposen els articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària. 
 
Disposició addicional 
 
1. Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexes de la LIIA que es portin a 

terme per via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, 
automàticament incorporades al contingut de la present ordenança i, així mateix, al 
contingut i àmbit d'aplicació dels annexes a què aquesta es remet o fa referència. 
Aquesta previsió s'entén referida en tot cas als annexes I, II.1, II.2 i III del RIIA. 

 
3. També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o 

prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en 
desplegament de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a 
través d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim a 
tots els annexos i nomenclàtors aprovats pel RIIA. 

 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a 24 de setembre de 1999 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2000 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 
Diligència 
 
La darrera modificació d'aquesta ordenança ho ha estat per acord del Ple de l'ajuntament 
adoptat en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2006, i publicat el text íntegre de la 
modificació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona número 261, d’1 de novembre 
de 2006. 
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Ordenança fiscal número 32 
 
Taxa per la prestació del servei de casal per a infants i joves 
 

Article 1 

Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.ñ) 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 la prestació del servei del 
casal d’estiu, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 

Article 2 

Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats de 
lleure pròpies dels Casals d’Estiu, com són els tallers, l’esport i les colònies. 
 

Article 3 

Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 

que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats 
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els 

seus pares o tutors. 
 

Article 4 

Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals 

en els articles 34 i 36 de l’ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5 

Beneficis Fiscals 

1. Bonificacions: Els germans inclosos dins els grups 1, 2 i 3 gaudiran d’un descompte 
d’un 10 per cent per germà, a partir del segon germà. 

 
2. Fraccionament de la quota: en certs supòsits, que valorarà la Junta de govern, es 

podrà demanar un fraccionament de la quota en dues o tres vegades, sempre que ho 
sol·liciti el subjecte passiu. 

 

Article 6 

Quota tributària 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels grups d’activitats: 
 
Casal d’estiu (comprèn des de P3 fins a 6è. de primària, ambdós inclosos) 
 
Grups: 

• Petits: P3, P4 i P5. 
• Mitjans: 1er., 2on. i 3er. de primària. 
• Grans: 4rt., 5è. i 6è. de primària. 

 
1) Del 24 de juny al 26 de juliol de 2013, ambdós inclosos (5 setmanes) 
 

Concepte Preu en 
euros 

Pack sencer Grans (5 setmanes) 250,00 
Pack sencer Mitjans (5 setmanes) 240,00 
Pack sencer Petits (5 setmanes) 230,00 
Tot sense colònies 190,00 
Colònies Grans 70,00 
Colònies Mitjans 60,00 
Colònies Petits 50,00 
Setmana 1 50,00 
Setmana 2 50,00 
Setmana 3 50,00 
Setmana 4 (colònies) 80,00 
Setmana 5 50,00 
Pack 3 setmanes (no colònies) 140,00 
Descompte segon i tercer germà/na (només en pack sencer de 5 setmanes) -10,00 
Servei de menjador (5 setmanes) 140,00 
Una setmana de menjador (no colònies) 35,00 
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1 dia esporàdic de menjador 8,00 
Acollida (5 setmanes) 40,00 
Una setmana acollida (no colònies) 10,00 
1 dia esporàdic d’acollida 3,00 
Servei Tarda (24 juny-26 juliol), mínim 8 inscrits/tes 140,00 
Servei Matí Extra (29 juliol-2 agost) 40,00 
 
 
Estiu jove (comprèn des de 1er. fins a 4rt. d’ESO, ambdós inclosos) 
 
De l’1 al 19 de juliol de 2013, ambdós inclosos (3 setmanes) 
 
Concepte Preu en 

euros 
Pack Estiu jove (inclou Setmana jove i sortides) 290,00 
Setmana jove (Setmana 2) 220,00 
Pack Setmana jove + sortides 260,00 
Sortida Port Aventura 40,00 
Sortida Illa Fantasia 25,00 
Pack sortides Port Aventura i Illa Fantasia 60,00 
Setmana 1 60,00 
Setmana 3 60,00 
Setmanes 1 + 3 110,00 
 

Article 7 

Acreditament i període impositiu 
1. La taxa per la prestació del servei s’acredita en el moment de formalitzar la inscripció. 
 

Article 8 

Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per serveis al Casal d’Estiu i al Casal de Nadal s’haurà de pagar quan es 

formalitza la inscripció. 
 
El servei no es realitzarà si no s’ha efectuat el pagament de la taxa. 
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Article 9 
 
Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 
de l’Ordenança General. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 14 de juny de 2000 i que ha quedat definitivament aprovada en data 3 
d’agost de 2000, entrarà en vigor al dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

Diligència 
 
Aquesta ordenança ha estat modificada per l'Ajuntament Ple en sessió del dia 27 de maig 
de 2013, i publicada íntegrament la modificació en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona del dia 30 de juliol de 2013. 
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Ordenança Fiscal número 33 
 
Taxa per inserció de publicitat en els mitjans de comunicació municipals 
 
Article 1 – Fonament i naturalesa 
 
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, l’ajuntament estableix la taxa per la inserció de publicitat en els mitjans de 
comunicació municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat text refós.  
 
Article 2 – Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció de publicitat en el butlletí municipal, en 
els termes establerts en l’article 6 d’aqueta ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar. 
 
Article 2 – Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, a 
favor de les quals es presti el servei regulat en aquesta ordenança. 
 
Article 4 – Responsables 
  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.  
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que 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 mencionades Entitats.  
 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes jurídics de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries dels seus representats 
respondran subsidiàriament dels deutes següents:  
 
a) Quan s’hagi 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 supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament.  
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4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò previst en la Llei 
general tributària. 
 
Article 5 - Beneficis fiscals  
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius han de satisfer per aquesta taxa.  
 
Article 6 - Quota tributària  
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes 
següents:  
 
Periodicitat inserció Tarifa en euros, segons mides anunci 

3 x 9 cm 6 x 9 cm 
Trimestral 30,00 45,00 
Semestral 55,00 80,00 
Anual 100,00 150,00 
 
Article 7 – Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acreditarà, i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat en la data 
de presentació de la sol·licitud corresponent. 
 
Article 8 – Gestió 
 
Un cop sol·licitat el servei, l’ens gestor del mateix lliurarà la liquidació corresponent, que 
es notificarà al subjecte passiu, el qual haurà de fer l’ingrés de la quota en els terminis 
establerts reglamentàriament. 
 
Article 9 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que disposa la Llei 
general tributària i en la seva normativa de desenvolupament. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de 
rang legal que afectin qualsevol element d’aquesta taxa, seran d’aplicació automàtica dins 
l’àmbit d’aquesta ordenança. 
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Diligència 
 
Aquesta ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió del dia 9 de maig de 
2012, i publicada íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 25 
de juliol de 2012. 
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Ordenança Fiscal número 34 
 
Taxa per la prestació del servei de taller ocupacional de gent gran ACTIVA 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat 
tex legal, l’ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de taller ocupacional de 
gent gran ACTIVA, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen a allò que disposa l’article 57 de l’esmentat text refós. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de taller ocupacional 
de gent gran. 

 
2. Poden ser usuàries del taller les persones que pertanyin a algun d’aquests perfils: 

 
! Persones majors de 75 anys amb un perfil de salut vàlid –fràgil (lleugera 

dependència per al desenvolupament de les ABVD. 
! Persones menors de 75  anys d’especial vulnerabilitat amb problemes de salut o 

aïllament social per disminució física, psíquica o mental. 
! Persones que mantenen el seu estat cognitiu o bé que només en pateixen un lleu 

deteriorament. 
! Persones que viuen soles o amb cuidadors en situació d’esgotament físic i / o 

emocional degut a les cures que precisen. 
! Gent gran amb problemes de caire social, que per la seva situació personal ( amb 

malaltia, sense suport familiar o persones amb diferents mancances socials, ) 
puguin arribar a esdevenir de risc. 

! Persones que necessitin un recurs per prevenir l’aïllament social, degut a la seva 
permanència en el domicili i la manca d’integració amb l’entorn. 

 
3. Per a poder ser usuari/usuària del servei, caldrà l’avaluació prèvia dels equips de 

salut i de serveis socials del municipi. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin o es beneficiïn, o demanin per 
a tercers, o en resultin afectats per la prestació del servei. 
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Article 4.- Responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals en la Llei general tributària i en l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu en el termes previstos en la Llei general tributària. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 

1. Previ informe de la treballadora social municipal i a proposta de la regidora de gent 
gran, gaudiran d’una bonificació del 90 per cent del preu de la tarifa aquelles 
persones beneficiàries d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació. 

 
2. Quan una persona presenti un cas de risc sociosanitari, i prèvia avaluació dels 

serveis de salut i dels serveis socials de base, quedarà exempta del pagament de la 
taxa. 

 
Article 6.- Quota tributària 
 
S’aplicarà la tarifa següent: 
 
Concepte Import mensual en euros 
Transport i assistència al taller ocupacional ACTIVA 
(dilluns i dimecres de 15 a 19 hores) 

 
50,00 € 

 
Article 7.- Acreditament i període impositiu 
 

1. El període impositiu coincideix amb el mes natural, llevat dels casos d’inici en la 
utilització del servei, en els quals el període impositiu començarà el primer dia d’ús 
efectiu del servei. 

 
2. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu. El pagament de la taxa es 

durà a terme per mesos avançats. 
 

3. Malgrat l’anterior, en els casos d’alta o baixa les quotes es prorratejaran per dies. 
 
Article 8.- Règim de declaració i ingrés 
 

1. Una vegada acreditada la taxa es lliuraran els rebuts adients, que s’hauran de 
satisfer mitjançant domiciliació bancària. 
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2. Les quotes liquidades i no satisfetes, s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
Article 9.- Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que disposa la Llei 
general tributària, i la seva normativa de desenvolupament,i per l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 16 de gener de 2013, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
Diligència 
 
El text íntegre d’aquesta ordenança ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del dia 31 de gener de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


